5.5

Kaitainsalmi – Kokkovirta – Kuninkaanlahti
vanhoja pihapiirejä ja modernia rakentamista
Kaitainsalmen historia on pitkälle myös vesiliikenteen historiaa. Kapea reitti Kuhmosta Ouluun
kylän mäkimaastojen läpi on komeaa seutua ja
salmen jälkeinen laaja Ärväänlahden luhta on vesilintujen paratiisi. Vanhimmat asutut paikat sijoittuivat nykyisen Pelkolanmäen peltoaukealle,
Teikarin eli entisen Kaitainvaaran läheisyyteen
Ärvään ympäristöön ja Karppalan mäelle. Kirkonkylän pappilalla on ilmansuunnassa ollut niittyjä
Pappilanvaaralla ja mm. mylly Kusianjokisuussa.
Oma mielenkiintoinen historiansa on Kuninkaanniemellä eli vanhalla Juholalla legendoineen
ja Leppilän talon historiastakin löytyy mielenkiintoisia vaiheita. Ympäristössä on tehty ihmeellisen
vähän arkeologisia löytöjä, sillä juuri tällaisen salmen ja jokisuiston ympäristössä hiekkakankaineen

voisi helposti kuvitella olevan paljonkin merkkejä
hyvin varhaisesta ihmisten liikkeistä.
Perinnemaisemia alueella on vielä näkyvissä ja
mm. Pelkolanmäen ympäristö Tapiolaan saakka on
kaunista ja vanhaa perinneympäristöä.
Veneilijälle seutu on rikas maisemallisesti ja salmen ylittävältä sillalta on mitä komeimmat maisemat vesille, etenkin Kiimasjärvelle. Sillan ympäristö onkin maisemaportti kirkonkylää pohjoisesta
lähestyttäessä.
Kalastus on ollut tässä ympäristössä aina vahvasti läsnä ja kohteiden joukossa onkin siten mm.
Herman Renforsin kalamaja ja saaressa sijaitseva
ammattikalastajan pihapiiri.
Modernia ja uutta rakentamista edustaa erikoinen Nikulan hirsihuvila.
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5.1 Haaposaari, Kaitainjärvi (P)

kalastuskulttuuria
vanhoja rakennuksia
kaunis perinneympäristö saaressa

Kaitainjärven eli Haaposelän Haaposaaressa on
pieni maatalo, jota kutsutaan yleisesti ”kalastajan taloksi”. Paikalla onkin asunut kalastuksesta,
erityisesti muikkunuottauksesta, elantonsa useammassa polvessa saanut Partasen perhe. 1920
– luvulla kalaa vietiin Pietariin saakka, sittemmin
kylän kaupat myivät kaiken mitä vain pyydyksiin
jäi. Saari on kooltaan noin 300 x 300 metriä, ja sen
lounaislaidalla olevan kummun etelärinteeseen on
tehty pieni pihapiiri. Siihen kuuluvat päärakennus
ja navetta, sekä isoja pihapuita, jotka näkyvät etäälle Jataniemen suuntaan. Pihapiirin pohjoispuolella
on maisemallinen peltoaukea, joka on jo kuitenkin
kasvamaan umpeen.
Päärakennus ja navetta on tehty 1940 – luvulla.
Jyrkkäkattoinen talo on talonpoikaisen ja ns. puolitoistakerroksisen mallin yhdistelmä.
Saaren länsikärjessä kallion sivussa on pieni
saunarakennus. Kauniisti maisemaan sijoitettu
rankorakenteinen pieni ja matalakattoinen rakennus on alkuperäisessä asussa.
Haaposaareen liittyy erikoista ammattihistoriaa
vanhoine rakennuksineen ja saariympäristöineen.
Kohteella on kulttuurihistoriallista arvoa ja se on
vesiliikenteen maisemallinen kiintopiste.
5.2 Hautalehto, Hautaniemi (P)

erikoinen kaksikerroksinen päärakennus
Vanha Nyykoolin Kasperin torppa tunnetaan nykyään Hautalehtona. Nyykooli on taas aikoinaan ollut osa Naapurinvaaran suurinta tilaa eli Hildulaa.
Talo on erotettu Nyykoolin eli nykyisen Niskalan
maista 1800 – luvulla. Kasperin torppa on sijainnut
naapurinvaaralaisten venereitin tuntumassa, sillä
Naapurinvaaran itäosien talojen yhteisranta on ”aina” sijainnut Kasperin tuntumassa Koposenlahden
puolella. Hautaniemen nimen takana on paikallista
tervanpolton historiaa. Hautalehdon rannasta on
löydetty vanha kivikautinen asuinpaikka.
Hautalehdon torpan poika kävi Amerikassa
1900 – luvun vaihteessa. Palattuaan hän lunasti
tilan itselleen ja rakensi nykyisin näkyvät rakennukset. Torppa jäi paikoilleen, mutta sitä jatkettiin
sekä sivulle, että korotettiin toisella kerroksella.
Taloa on kunnostettu 1970 – luvulla. Ulkonäöltään rakennus korkeine kuisteineen muistuttaakin
Yhdysvaltojen itärannikon taloja. Paikalliset ovat
nimenneet talon kummitustaloksi, mikä johtunee
koosta ja ikkunapielien tummasta väristä. Rakennus on hirttä, perustus luonnonkiveä, vuorilaudat
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valkoiset ja ikkunat T-mallia. Talon kanssa kulmittain on kolmiosainen, koristeeton ja punainen
rakennus piha-aittana. Sen takana eteläpuolen
rinteessä sijaitsevat varasto ja rannan tuntumassa
vaarallisesti romahtanut navetta. Lisäksi rannassa
on sauna laitureineen.
Hautalehdon päärakennus on rakennushistoriallinen erikoisuus. Ympäristö on paikoin pusikoitunutta, ja navetta on vaarallinen rakennus. Pihamaalta on kaunis pieni kaukomaisema Vuokatille.
Läheisyydessä on hevoslaidun mikä antaa ympäristölle lisäarvoa.
5.3 Huusko, Kuninkaanlahti (P)

rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus
tienvarsimaisema
Vanha Okkola 55 sijaitsee Puntarikankaan laella
ja Kuninkaanlahden tuntumassa. Isojaosta lähtien
Huuskoksi nimitetystä talosta on jaettu läheinen
Kankaanpään tila, jonne on siirretty muutamia
Huuskon vanhoja rakennuksia. Pihapiiri on kolmisivuinen. Pohjoispuolella on mahdollisesti 1870
– luvulla rakennettu päärakennus, eteläsivulla
hirsinen navetta ja länsisivulla piha-aitta vuodelta 1935. Tiilikatteinen päärakennus on kooltaan
8x18 metriä ja edustaa kokonsa puolesta erittäin
tyypillistä talonpoikaistaloa. Umpikuistin kautta
pääsee suuoraan pirttiin, josta kuljetaan kahden
oven kautta saliin ja keittiöön, ja niistä edelleen
päätykamareihin. Sisustus on osin alkuperäinen ja
talon uunit ovat säilyneet. Taloa on korjattu laajalti
1920 – luvulla, jolloin siitä tehtiin koulukäyttöön
sopiva isojen ikkunoiden avulla. Koulun alaluokat
toimivat rakennuksessa vuosina 1927–1936, jolloin
valmistui uusi koulu parin kilometrin päähän.
Navetan sivulla on tanhua ja sen vieressä tallirakennus. Tallissa kiinni on pienempi heinä- ja
varastosuoja. Sen takana on hyvin pieni aikoinaan
myllynä toiminut aitta.
Pihapiirin ympärillä pellon laidoilla on useita
sivurakennuksia: iso suorasivuinen vilja-aitta on
arviolta 1800-luvulta, saman ikäinen ja suorasivuinen liha-aitta, verkkoaitta 1800-luvun alusta,
savusauna vuodelta 1920 ja riihi. Silmäänpistävää
on koristeiden, tai kuten ennen sanottiin, ruusukkeiden puuttuminen kaikista rakennuksista. Pihaaitoista toinen on viety Kankaalaan puolella. Naapurin pihatien varressa sijaitsee otsamallinen viljaaitta, jossa on alun pitäen ollut lovetut posket.
Huuskon pihapiirillä on rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti suuri arvo. Peltoaukea Huuskonvaaran päällä on Sumsantien kohokohtia.

5.4 Iso-Teikari, Kokkovirta (P)

5.5 Ketolan haka, Ärväänkylä (P)

Teikariin liittyy uskomaton määrä kasku- ja sutkautusperinnettä. Toini Vinha on koonnut Sotkamon kyliltä kaskuperinnekirjoja, joissa Teikari eli
vanha Kaitto tai Kaito, kuten taloa ennen isojakoa
nimitettiin, on ylivoimainen mm. mahtailevissa
kaskuissa.
Iso-Teikarissa on jäljellä pieni ja arkinen pihapiiri lehtomaisemassa. Piha-aitta, vilja-aitta, pienempi
aitta ja uudempi tiilinavetta ovat osin huonossa
kunnossa. Niillä on kuitenkin rakennushistoriallista arvoa.
”Antoi se Teikarin iso pässi villoja, kun kerralla
kolme heinähäkillistä kerittiin!”.

Suovaaralle johtavan tien sivuun ja puronotkelmaan sijoittuva haka-alue Ketolan talon mailla on
autoilijan helppo tavoittaa. Peltoaukean laidassa
on niittyä ja hakamaata, joita rajaa puinen aita.
Alueella on kauniita maisemapuita ja leppä- sekä
koivupuustoa. Kasvillisuus vaihtelee kivikkokasveista kosteaan puronvarsikasvillisuuteen. Aluetta
on laidunnettu pitkään, mikä leimaakin koko Ärväänkylän maisemaa: ihmisen kosketus näkyy yhä.
Aluetta laidunnetaan edelleen.
Ketolan haka ja niitty on kiireisen ihmisen helposti tavoitettavissa ja jopa autosta ihailtavissa.

kaskuperinteen mahtitalo

niittyä ja hakaa
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5.6 Kuninkaanlahden koulu, Kaitainsalmi (P)

vanha tyyppikoulurakennus alkuperäisessä asussaan
Ennen Kuninkaanlahdelle perustettua rakennusta
koulutoiminta oli sijoitettuna alaluokkien osalta
Huuskonvaaran Huuskon taloon ja yläluokat Vehmaan Alilaan vuosina 1927–1936.
Vuonna 1935 rakennettu Kuninkaanlahden hirsirakenteinen koulurakennus on loivassa rinteessä
Alilan pellonreunalepikossa. Rakennus on tyyppirakennus, jollaisia tehtiin samoilla piirustuksilla
samaan aikaan muun muassa Riekinrannalle, Rekivaaralle, Korvanniemelle, Ontojoelle, Teerivaaraan
ja Varisvaaralle. Tyylillisesti rakennus on lähes ilmeetön, mutta muutamat pienet yksityiskohdat
ovat klassismia. Pihan pohjoispuolella sijaitsee matala sivurakennus ja eteläpuolella urheilukenttä.
Rakennus on nykyään yksityiskäytössä.

5.7 Kusianjoen voimalaitoksen ja
padon jäänteet, Kaitainsalmi (P)

vanhimpia myllypaikkoja Sotkamossa
ensimmäisen sähkölaitoksen jäänteet
Kusianjokisuu on ollut kirkonkylän talojen myllypaikka jo hyvin varhain. Paikalla on ollut mm.
Sotkamon pääpappilan Toivoniemen myllypalsta,
josta löytyy kirjallisia merkintöjä 1600 – luvulta
saakka. Ärväällä, Sirviölällä ja Laatikkalalla löytyy
myllylaitos koskesta vuoden 1778 käräjien mukaan.
Nälkävuosien kynnyksellä 1860 – luvun alussa rakennettiin koskeen kotitarvemyllyjä kookkaampi,
kaksikiviparinen jauhatuslaitos. Se jauhoi pitäjäläisten viljoja maksua vastaan ja maksoi toiminnastaan veroa eli toimi tullimyllynä vuodesta 1864
lähtien. Tullimyllyjä oli Kainuussa tuohon aikaan
vain kaksi, ja niistä toinen oli Kajaanin Ämmäkoskessa. Vuonna 1886 myllyn omistajina tiedetään
olleen nimismies Ticander ja Niemelän kauppias
Nikolai Nikitin. Tuolloin myllyssä jauhettiin 800
tynnyriä ohraa ja 500 tynnyriä ruista. Nikitin omisti
myllyn yksin 1880 – luvun lopulla ja jauhatusmäärät kasvoivat huomattavasti.
Sotkamoon perustettu Osuusmeijeri tarvitsi
energiaa ja ratkaisuksi ostettiin vuonna 1920 kauppias Antti Komulaiselta Kusiankoskesta palsta ja
vanha mylly. Paikalle suunniteltiin pato ja voimalaitos sähköntuotantoa varten, mutta hanke venyi,
kun suunnitelmista tehtiin ensin liian suureelliset.
Hirvenniemellä yritettiin tehdä sähköä höyryvoimalla sahalaitoksen yhteydessä, mutta laitos paloi
ja laitteet ostettiin Kusian laitokselle. Vuonna 1928
sähköntuotanto käynnistyi ja energiaa riitti meijerin lisäksi kirkonkylällekin. Pato tehtiin betonista ja
voimalaitos oli aina 1950 – luvulle saakka hirsinen
rakennus. Tuolloin tehtiin betonista ja punatiilestä
voimalaitosrakennus, joka sijoittuu nykyään tien
ja padon väliin. Laitos tuotti sähköä 1960 – luvun
loppuun saakka ja verkosto myytiin Kainuun Valolle vuonna 1975.
Nyt paikalla on sekä voimalaitos, että romanttisen näköinen, mutta osin vaarallinen pato. Voimalaitos on rakenteellisesti kohtuullisessa kunnossa,
mutta tyhjillään. Ympäristö on pusikoitunut. Kusian voimalaitos on osa paikkakunnan kulttuurihistoriaa, joskin pato on samalla este kalojen nousulle
pitkin jokea.
5.8 Laihovaara, Pappilanvaara (P)

jälleenrakennuskauden kohde

Puustosta näkee, että lehmät hoitavat Ketolan hakaa.
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Laihovaara on tyypillinen jälleenrakennuskauden
pihapiiri Pappilanvaaran länsipuolella. Ympäristössä on hiekkasärkkiä ja pihapiiri on tehty hyvin
loivasti maastosta kohoavan peltomaaston harjalle.

Pihapiiri on mitä kaunein esimerkki siitä rakennustavasta ja rakennusten sijoittelusta ympäristöön,
joka oli maailmasotien jälkeisen jälleenrakennuskauden ihanteena. Pihapiirissä on asuintalo, navetta, piharakennus ja sauna peltojen takana läheisen
lammen puolella. Pihapiirissä kasvaa koivuja, joilla
on mahtava vaikutus visuaalisesti.
Rakennukset on tehty vuonna 1952 valtion maista
lohkotulle maalle ja ne ovat rankorakenteisia sekä
harjakattoisia. Tilalla harjoitettiin maanviljelystä
vuoteen 1980 saakka, ja se on ollut kesäkäytössä vuodesta 1983. Päärakennus on tietysti maalattu keltaiseksi, kun taas muut rakennukset ovat punaisia.
Asiallista tyyliä hyvin tarkoin noudattava pihapiiri on säilynyt katteita lukuun ottamatta alkuperäisasuisena. Kohteen arvo nousee kohisten
tulevaisuudessa ja se on jo nyt harvinainen aikakautensa edustaja.
5.9 Leppilä, Kaitainsalmi (P)

upea talovanhus
vanhimmat tunnetut savupirtin jäänteet Sotkamossa
tienvarsikohde
1700 – luvulla syntynyt ja alun perin kirjoissa nimellä Ylisotkamo 43 Lepicko tunnettu talo sijaitsee kauniissa Kiimasjärven rantamaastossa mäen
päällä Salonsaaren pohjoispuolella. Ympäristössä
on erikoisen paljon lepikkoa ja vanhaa hakamaata,
joten nimeä ei liene ollut vaikea kehittää. Ensimmäiset tiedot talosta ovat 1700 – luvun puolivälistä,
mitä todistaa myös pellon sivussa latoina toimivat savupirtit vuodelta 1777. Ne ovat vanhimmat
tunnetut savupirttijäänteet Sotkamossa. Suotuisa
sijainti järven tuntumassa ja maaston soveltuminen pelloiksi ja hakamaiksi on johtanut talon nopeaan vaurastumiseen, ja 1800 – luvulla talo oli
yksi Sotkamon suurimmista. Peltona maista oli 18
hehtaaria ja niittyjäkin sama määrä. Taloa nykyisin asuttava suku omisti aikaisemmin Haapalanlahden Haapalan ja teki vaihtokaupan, jossa suku
sai myös osan läheisestä Leppilän Salonsaaresta.
Salonsaaressa oli Leppilän torppa.
Leppilän vauraus näkyy myös erikoisen komean
päärakennuksen tekemiselle. Talon pirtti on tehty
1827 ja kamarit vuonna 1864. Avokuistin kautta saavutaan eteiseen, josta pääsee oikealle pirttiin, joka on
vanha savupirtti. Huoneessa on kiviuuni nurkassa
oven vasemmalla puolella, ja katto on kolmilappeinen holvi. Katon haltija ja niskat on veistetty hirsiseinistä läpi, kuten tapana oli, ja konsolit on veistetty
erikoisen koristeellisiksi ja taiteellisesti korkeatasoisiksi. Talon suhteet, aukotus, kattokaltevuus ja konsolien koristelu on niin täydellistä ja klassista, että ne
herättävät epäilyn virkatalosta tai ainakin mestarirakentajasta. Kamariosan hirsikehikon yläosaan on

Kusian vanhoja patolaitteita.

Laihovaara.
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Nimet muuttuvat Kimaskaija eli Kiimasensalmi on nykyinen Kaitainsalmi.

tehty räystäskallistus eli ruusaus, mikä on erikoista
ja ei esiinny muissa sotkamolaisissa rakennuksissa.
Talon omisti kamarien rakennusaikaan kanttori ja
lukkari Axel Hindikka, joka muutti myöhemmin
Haapalanlahden Haapalaan.
1950 – luvulla talon eteiseen on tehty reippaita
aukkoja, jotka laskevat rakennuksen arvoa. Talo
olisi kuitenkin mahdollista saattaa vielä arvoiseensa asuun, mikä kuitenkin vaatisi huomattavan panostuksen. Talon kunto on ylipäätään kehno, mutta
rakennus olisi vielä säilytettävissä.
Pihapiiriä ei ole, vaan tila on jaettu kahteen osaan
ja vanhan päärakennuksen molemmin puolin on
1930 – luvulla rakennettu uudet pienet pihapiirit. Niissä vanhoja rakennuksia on tallella etenkin
Leppilän uuden pihapiirin puolella. Vuonna 1850
valmistunut kaksiosainen piha-aitta ja vanhempi
pieni liha-aitta ovat jäljellä. Liha-aitassa on otsa ja
suorat posket.
Leppilän talo näkyy mainiosti Sumsantielle
ja sillä on maisemallista merkitystä. Rakennushistoriallisesti se on yksittäisenä rakennuksena
ainutlaatuinen kulttuuriympäristöohjelmassa ja
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edustaa hieman huonosti kohdeltunakin isoa ja
kainuulaisessa ympäristössä harvinaisen tyylikästä talonpoikaistaloa.
5.10 Männistö, Kusianjokisuu (P)

vanhan ”lohihuvilan” jäänne
Herman Renfors

Kusianjokisuiston hiekkakuntualla on tehtailija
H. Renforsin rakennuttama englantilaistyylinen
”lohihuvila” 1900 – luvun alusta, joka on nyt osa
asuintaloa. Säilyneitä kohtia ovat päätyhuoneet
kahdessa kerroksessa ja osa sisustusta. Rakennus
on ollut hyvin kapea, päädyssä on parveke, koristeitakin ja erikoinen lämmitysuuni. Talon sivulla
on myös huvilalle kuulunut varasto ja rantasauna.
Uusi osa matkii vanhaa osaa ja on siten ”helppo”
yhdistelmä ulkoasun puolesta.
Kohde täydentää Nuasjärven ja sen lähiympäristössä olevaa huvilakeskittymää yhdistäen siihen
myös Herman Renforsin. Kohteella on kulttuurihistoriallista ja rakennushistoriallista merkitystä.

5.11 Nikula, Kaitainsalmi (P)

kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja toteutettu moderni
hirsihuvila sivurakennuksineen
Arkkitehti Juha-Paavo Mikkoselle annettiin vapaat
kädet suunnitella huvila Kaitainsalmelle. Ainoat
tilaajan vaatimukset olivat, että sauna on jotain
muuta kuin suoralauteinen ja joulukuusen ympäri
voi tanssia! Huvilasommitelma, jonka suunnittelu
koski jopa mm. ruokailuvälineet, sijaitsee Kaitainsalmen Nikulan torpan paikalla kalliolla Kusianjokisuussa. Vuonna 2002 valmistunut kokonaisuus
alkaa vierasmajalta ylärinteestä. Kolmisivuinen
hirsikehikko rajaa vierasmajan ja sen sisäpihan
omaksi tilakseen ja aukeaa etelään suurten ikkunoiden kautta. Vierasmajalta alkaa akselimainen
polku tai väylä, joka johtaa autotallin ja jätekatoksen sekä autopihan ja sitä rajaavan betonimuurin
kautta vuolukivipintaiselle suuraskelmin varustetulle sillalle, jota pitkin pääsee kohti päärakennusta. Sillan itäpuolelle on sommiteltu suurista
lohkareista karkeaa pihaa, kun taas länsisivulle
on puusta rakennettu suuria kasvilavoja. Väylä
kulkee lippokattoiseen (käännetty aumakatto)
päärakennukseen lasisen ulko-oven kautta ja jakaa
päärakennuksen kahteen eri osaan: rimalautaiseen
itäpuoleen ja hirsirungon kätkemään länsiosaan.
Kookkaan eteistilan kautta väylä jatkuu portaita
pitkin eteläpuolen ulkoterassille ja siitä edelleen
kohti rantasaunaa sekä rantaa. Tämän polun varrella on suunnittelija pyrkinyt tuomaan erilaisten
aistien kautta havaittavia kokemuksia rakennuksista näkymineen. Esimerkiksi vierasmajan piha
on hyvin pelkistetty, kun taas suuren eteläterassin
jatkeena oleva ruohokattoinen nurmiterassi on yhdessä eteläpihan kanssa kasvillisuutta pullollaan.
Päärakennuksen läntinen hirsiosa on veistetty
ja piiluttu käsin sekä tehty suurten pilareiden varaan ja teräslankojen varaan. Sillä on rakenteellinen
merkitys, jonka avulla hirsirungon painuminen on
saatu pilareiden ja palkkien varaan. Hirsirungon
alle on siten voitu tehdä koko alemman kerroksen
olohuoneen ja ruokailutilan kolme sivua pelkästä
lämmittävästä lasista! Rakenne muistuttaa vanhaa
varhorakennetta. Hirsikehikko on kuin kaunis soitin. Kehikon sisälle on muotoiltu eteistilan sivulle
pesutilat ja sauna, sekä päämakuuhuone pesutiloineen. Kaikki pesutilat ovat paikalla valettua betonia ja päällystetty kuhmolaisella vuolukivellä,
myös muiden tilojen suuntaan. Päämakuuhuoneen
sisustus on kuin helmi. Pesutilan lattia laskee vain
yhteen suuntaan, tilassa on betoninen amme ja saunaan pääsee kaksisivuisen kulmaoven kautta.
Eteistilan rimalautaosan laudoitus jatkuu sisätilaan eheänä ja siihen on integroitu liukukaapit.
Seinään on upotettu myös jätkänkynttilätakka ja

suuri piilo-ovi, josta pääsee valkoiseen televisiohuoneeseen. Sen sivulla on pieni ns. sikariparveke
lasikaiteineen ja läpitakka työhuoneeseen, jonne on
käynti eteisestä lasiliukuoven kautta. Sen yhteydessä on pienempi valkoinen makuuhuone. Koko
rimalautavuoratun itäsiiven sisäpinnat on tehty
lattialaudasta kattoja myöten. Työ- ja makuuhuoneessa on ranskalaiset parvekkeet, kun taas päämakuuhuoneessa on kapea oma ovi runkoon osittain sisäänvetona tehdyllä vilvoitteluterassilla iltaauringon puolella. Ilmava terassi näyttää leijuvan
ilmassa keveän rakenteen ja lasikaiteen vuoksi. Sen
alla on käynnit tekniseen tilaan ja kodinhoitotilaan,
jonne pääsee myös suoraan alakerran keittiöstä.
Kodinhoitoon on pyykkikuilu yläkerran pesutiloista. Keittiö on upotettu betoniseen tilateokseen,
jonka kärki jakaa olohuonetilaa uuneineen ja takkoineen.
Eteläpuolen ulkoterassi on kaksi kerrosta korkea
ja sen lankkutaso rajautuu lintualtaaseen, johon
vesi tulee järvestä ja johdetaan putouksen kautta
takaisin järveen. Putous toimii ääniefektinä matkalla rantasaunalle. Suurten teräspilareiden varaan
tehty betoninen nurmiterassi on sileäpintavalua
alapinnaltaan ja sen alle on tehty hirsinen sauna,
vilvoitteluvälikkö ja saunakamari. Saunaa sivuava
ja em. väylä jatkuu saunan päätyyn, jossa on ulkosuihku ja luonnonkiviä päällystetyssä rinteessä
mutkitteleva polku, jolta on käynti laiturille vievälle lankkusillalle ja huvipurrelle.
Kokonaisvaltainen ja arkkitehtuuriltaan ehyt
moderni huvilasommitelma on rakennuttajien
mielestä unelmien täyttymys. Lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. Valaistus on toteutettu erikoisesti. Siitä voi mainita mm. lattioihin upotetut
valaisimet ja kauniin yksinkertaisen valokuvion
tekevät sisäpylväsvalot. Alkuperäinen vaatimus
ympäritanssittavasta joulukuusen paikasta on
ratkaistu siten, että kuusi pyörii piiloasennuksena
olohuoneen vuolukivilattiassa olevan sähkömoottorin avulla: näky on visuaalisesti lumoava, sillä
sivulla olevat täysilasiset seinät moninkertaistavat
kynttilöiden määrän lukemattomaksi. Suurten ikkunoiden kautta välittyy Kaitainsalmen aaltojen
värinä aurinkoisella säällä suoraan olohuoneen ja
keittiön seinille.
Nikulaa on esitelty valtakunnallisissa rakennus- ja sisustuslehdissä. Sen suunnittelija on saanut kohteesta venäläisen modernin puurakennustaiteen pääpalkinnon vuonna 2005. Tyylillisesti
kohde on vaikea määritellä. Nikula on moderni,
mutta materiaaleiltaan perinteinen unohtamatta
ultramoderneja yksityiskohtiakaan. Materiaalien
ja rakennustyön puolesta on lähtökohtaisesti sitouduttu paikallisuuteen. Rakenteellisesti kohde
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on ollut haasteellinen ja hyvin erikoinen piilotetun
rautakannatuksen kautta.
Moderni kohde kuuluu selvästi kulttuuriympäristöohjelman kärkikohteisiin nuoresta iästään
huolimatta.
5.12 Pelkola – Sirviölä - Tapiola,
Kaitainsalmi (P)

eräs vanhimmista asuinpaikoista Ylisotkamossa
kaunis rinkipihapiiri vanhoine rakennuksineen
Sirviölän vilja-aitta
laaja perinnemaisema
kaunis raitakujanne vanhan tien sivussa

Nikula kevätauringossa.

Pelkolan vehreyttä.
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Pelkolan talon historia alkaa Kimaskaitan (Kimaskeio, Kiimassalmi) Pienolasta, joka oli nykyisen
Kaitainsalmen ympäristössä ensimmäisiä asuttuja paikkoja 1500 -luvulla ja samalla mahtava
kooltaan. Talon löytää erilaisista kartoista ja mm.
Claes Claessonin Kainuun kartasta vuodelta 1650.
Pienolasta jakautui jo varhain 1600 – luvun alussa
Ärväälän talo ja Juholankylän kantatalo Laatikkala. Ärväälästä jakautui sitten erilleen Sirviölä, joka
taas jakaantui kahteen osaan jo 1700 – luvulla. Toista puolta alettiin sen itsenäistyttyä nimittää Pelkolanmäeksi johtuen talossa asuneista Pelkosista.
Vanha Ärväälän talo sijaitsi nykyisen Sirviölän ja
Pelkolan puolivälissä vanhan ladon kohdalla ja sen
pohjakiviä voi löytää yhä paikalta. Ärväs siirtyi nimenä uuteen paikkaan vuonna 1880, jolloin sukua
siirtyi asumaan nykyiseen Ärväänkylän Ärväkseen
eli vanhaan Seppälään. Tapiolan talo on erotettu
Sirviölästä vuonna 1931. Pelkolasta taas on erotettu
eteläpuolella sijaitseva Koivikon talo, josta löytyy
muutama vanha Pelkolasta viety rakennus.
Sirviölän ympäristö on ollut tuulinen siinä
mielessä, että Kaitainsalmen kautta vainolaiset
saapuivat ryöstäen ja polttaen Sirviölänkin siinä
sivussa. Itäpuolella Kalmovaaralla oli kyllä vainotulien paikka perimätiedon mukaan, vaan liekö se
ehtinyt hälyttämään talon väkeä hädän hetkinä.
Sirviölän kohdalla on ollut lossi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kesätieyhteys kulki kirkonkylästä
Sirviölän rantaan ja lossin kautta Mustikkamäen
puolelta taas Sydänmaalle saakka, joka oli vielä
1900 – luvun alussakin vakituinen ilmaisu Sipisten
ja Kusian alueelle.
Pelkola on vielä nykyäänkin yksi isoimpia tiloja
Sotkamossa, vaikka siitä on lohkottu toistakymmentä taloa. Taloon liittyy upea metsäalue talon
pohjoispuoleisella vaaralla, sekä hieno luonnonheinäniitty salmen rannassa, joka ulottuu Kokkoluhtaan. Samoin vanha ranta-haka kolmen naapuritalon kohdalla on poikkeuksellisen laaja, mutta
vähin erin nyt jo pajukoitumassa ja taantumassa.

Lintuperspektiivi Pelkolan pihapiiristä.

Pelkolan pihapiiri on peltoaukean luoteisreunassa. Pihapiiriä sivuavan vanhan kylätien varressa on
selkeästi Sotkamon komein raitakuja (Sotkamon
kunnan nimikkopuulaji). Pihatien varressa on kuivaamo- ja kalustorakennus, riihi ruumenhuoneineen, vilja-aitta ja päätteenä pihapiiri rakennuksineen: päärakennus, navetta sekä lammasnavetta
talleineen L-muotoisena rakennuksena, piha-aitta,
pihasauna ja vanha rantapuoti ”Eevala”. Päärakennus on tehty vuonna 1937 ja siinä on huomattavan
jyrkkä harjakatto. Talossa on 4 huonetta ja leveä
umpikuisti. Huonetilat on maalattu kokonaan valkoisiksi sisältä, mikä on varsin moderni ratkaisu.
Ulkovuoraus on tehty todella kapeasta ponttilaudasta. Kuisti on kookas ja siinä on ikkunoina
vanhemman Pelkolan talon ikkunoita. Sisustus
on kerroksellista, mutta huomio kiinnittyy pirtin
haljaslankkulattiaan, erikoisiin vanhoihin oviin ja
kauniisiin kalusteisiin. Ylipäätään pihapiirin rakennuksissa on huomattava määrä erikoisen kaunista esineistöä tallessa.

Kivinavetta on vuodelta 1911 ja siihen liittyy
välikön kautta hirsinen heinälato, joka alkujaan
on ollut lammasnavetta. Navetan päällä on heinävintti, jonne pääsee frontoonin alla sijaitsevan oven
kautta, silta on lahonnut pois. Tiilirakenteinen talli
vuodelta 1938 muodostaa rakennuksen L – sakaran. Tallin sivulla on kaksiosainen ja suorasivuinen
pihaluhti. Sen ja tallin välistä on viety yksi luhtiosa
navetaksi naapuritalo Koivikkoon. Samoin Koivikkoon on viety vanha jauhoaitta rantapolun varrelta. Neljännellä pihan sivulla on toinen ja vanhempi
talli kalustovarastoineen. Sen sisällä on mylly ja
rakennus on tuotu Sirviölästä. Perimätiedon mukaan rakennus on vanha Sirviölän vesimylly, joka
on sijainnut Kusianjoella. Pihatien sivussa suuren
pihlajan vieressä oleva vilja-aitta on suorasivuinen,
n. puolitoistakerrosta korkea ja seinässä on vuolumerkki 1862. Pihapiirin länsipuolella on erittäin
kulunut ja vanha puoti, joka on rintamallia ja posket suorat. Se on sijainnut rannan tuntumassa ja
käytetty kauppatavaroiden säilytykseen. Nyt puoti
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Sirviölän aitta on vuodelta 1754.

Raivion talo.

on juuri korjattu ja erinomaisessa kunnossa. Pihatien varressa sijaitseva puimalan ruumenhuoneena
toiminut vanha navetta saattaa olla puodin kanssa
talon vanhimpia rakennuksia. Navetta on sijainnut
nykyisen kivinavetan etupuolella eli lähempänä taloa kuin nykyinen. Navetta on kahdeksan tuuman
hirttä ja hirmuisen suurta kuusihirttä. Sen hirsissä
on erilaisia vuosilukuja joista eräs on 1878.
Pihapiirin länsipuolella ja hieman etäämpänä lepikolla sijaitsee suurikokoinen paja, jonka kattoon
romahtanut. Suojattuna rakennus odottaa korjausta. Pajan kalut palkeineen ovat tallessa.
Viime sotien aikaan Pelkola toimi autokomppanian majoitustiloina ja riihen taustalla on ollut
sijoitettuina ilmantorjuntatykkejä. Luhti on toiminut ammusvarastona ja karjatilat ovat olleet umpitäynnä lehmiä.
Pelkola on harvinaisen hyvin säilynyt talonpoikainen pihapiiri rakennuksineen. Pellot, hakamaat
ja lepikot, sekä koko naapuruston rantahaka ovat
näkemisen arvoisia. Erikoista rakennushistoriallista merkitystä on myös miellyttävän näköisellä
navettarakennuksella. Siihen on saatu Ympäristökeskuksen kautta avustusta ylläpitoa varten. Kohde on kuin museo.
Sirviölän vaikea omistustilanne on ratkennut ja
tilan omistaa valtio. Talo on huonossa kunnossa,
mutta vuonna 1754 vuolumerkin mukaan valmistunut vilja-aitta on tallella. Aitta on ensin sijainnut
Kuninkaanniemessä, mutta suvun mukana tuotu
taloon. Aitta on erikoisen kauniisti tehty, siinä on
otsakammio ja kaarevat posket, sekä siltalankkuja
tallella. Lattia on ns. pistomallia ja laaritkin sekä
sisäänaukeava ulko-ovi on tallella. Tapiolassa on
vuonna 1946 valmistunut hirsitalo hakanurkilla.
Pirtti on kaunis ja valoisa tila, kellarissa on valokuvauslaboratorio. Pihapiirissä on uudempi ja
rapattu navetta. Ympäristön peltoja Pelkolasta
Tapiolaan saakka viljellään. Sen sijaan hakamaat
kasvavat umpeen lähitulevaisuudessa. Rantahakamaat tulevat kokemaan mullistuksen, sillä Sirviölän ranta on hyvää maastoa rakentamiselle.
Kohteella lähiympäristöineen on hyvin vaikuttava
maisemallinen merkitys autoilijoille ja veneilijöille. Sen vuoksi kannattaisi pohtia rantahakojen ja
rakentamisen suhdetta ympäristön arvot tarkoin
huomioiden. Pelkolanmäelle tekisi hyvää avata
näkymiä salmelta mäelle eri suuntiin.
5.13 Raivio, Hautaniemi (P)

tyypillinen 50 -luvun pieni pihapiiri
Pieni pihapiiri sijoittuu Kylmälahden etelärannan
tuntumaan. Pihapiiri on valmistunut 1950 – luvulla. Siihen kuuluu puolitoistakerroksinen asuintalo,
navetta, aitta ja rantasauna. Aitta on hirrestä kun
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taas muut ovat rankorakenteisia ja rimavuorilaudoitettuja ajalle tyypillisiä rakennuksia. Pihapiiri
on hyvin vähäeleinen ja ympäristöön sopeutuva
Kaikki rakennukset on punamullattuja.
Talo on kesäasuntona. Raiviolla on rakennushistoriallista arvoa. Ympäristön arvoa laskee juuri
avohakattu eteläpuolen metsä, mutta sehän kasvaa
takaisin.
5.14 Sirviölä, Kaitainsalmi (P)
Katso kohdasta Pelkola – Sirviölä – Tapiola, Kaitainsalmi (P)
5.15 Tapiola, Kaitainsalmi (P)
Suksimestari Renne Huotarin aitan oven koristelua.

Katso Pelkola – Sirviölä – Tapiola, Kaitainsalmi

Pelkolanmäen vanhan kylätien sivussa on Sotkamon kaunein raitapuukujanne.
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Korholanmäen maisemaportti.
5.6

Korholanmäki – Parkua
komeita pihapiirejä kivinavetoineen ja perinnemaisemineen
Korholanmäki eli vanha Juuvanmäki edustaa perikainuulaista vaara-asutuskylää. Kylä on tunnettu
pitkälle 1800 – lukua Juuvankylänä, mistä löytyy
yhä viitteitä paikannimistöstä. Korhosia on asunut
pitkään Lontanniemen Koukkarissa ja myös nykyisessä Hevosahossa, joka ennen tunnettiin nimellä
Korhola. Lontanniemen ja Korholan kautta kulki
talvitie Kajaanista aina Tuhkakylälle saakka ja tällä
lienee ollut vaikutuksensa kylän nykynimeen.
Korholanmäki jakautuu useaan taloryppääseen
ja keskeisimmällä paikalla ovat vanhan Kolehmalan kylän eli nykyisen Korholanmäenkylän Muhola, Kemppaala ja Riekkilä. Tämän kyläaukean
sivuilla on useita perinnemaisemiksi luokiteltavia
ympäristöjä. Samoin on laita Parkuan rinteillä, joilla yhä tallustelee lehmät laitumella Koirajärvellä
pitäen yllä mitä kauneinta perinnemaisemaa.
Kylän erikoisuus on sotilasvirkatalo Hyyrö eli
entinen Antikkala, jonka kulttuurihistoriallisesti
arvokas pihapiiri ja kauniit vanhat lepikot ovat
yhä komeita. Hilkku vanhan Juuvanmäen talon
eli sittemmin Viiskannan länsirinteessä on myös
arvokas perinnemaisema-alue.

Arkeologisia löytöjä on runsaasti, sillä Nuasjärven rannat luodot ja saaret ovat houkutelleet
kalansyöjiä jo hyvin varhain.
Autoilijalle Korholanmäen harjanne Keltamäen
kohdalla tarjoaa silmänruokaa ja maisemapaikka
Hyyrön risteyksen paikkeilla on päätiellä maisemallinen portti.
Nuasjärven rannoille on levinnyt varhain huvilakulttuurin helmiä ja mm. Alppilan huvila ympäristöineen on elähdyttävä. Korholanmäen Koiraviidan talo tunnetaan kirjailija Heikki Meriläisen
synnyinkotina.
Kylällä on komeita ja suuria taloja yhä pystyssä. Niiden rakennuskannasta erottuu tyypilliset
talonpoikaistalot ja ennen kaikkea kivinavetat,
joita on ollut lähestulkoon jokaisessa itsellisessä
talossa. Kivirakentamisen huippu on Keskitalo,
jonka päärakennuksen perustus on talon toisesta
päästä todella korkea ja talo kätkee alleen peräti kaksi kiviholvikellaria. Erikoisesti mainittavia
kivirakennuksia ovat lisäksi Keskitalon kivinen
pajarakennus, ja sekä Vuoreksen, että Telkkälän
mansardikattoiset kivinavetat.
Parkua eli vanha Mustola on kuuluisa vanhasta
isoluhdista. Läheisessä Pöppölän talossa on tallella
yksi uhkeimpia vanhoja päärakennuksia.
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6.1 Ala-Kemppaalan haka, Korholanmäki (P+)

romanttinen mansikkahaka raunioineen

Ala-Kemppaalan haka sijoittuu Korholanmäen
kylän peltojen keskelle. Alueella on vielä jäljellä
muun muassa Kemppaalan talon ruotusotamiehen
mökin pohjakiveys ja latoja. Haka ja niitty ovat
osin kivipohjaista maastoa ja paikoin runsaasti
ahomansikkaa kasvavaa kasvillisuutta. Läheisyydessä on myös Kanalan haka (katso Kanalan haka,
Korholanmäki).
Korholanmäen kylän alueella on runsaasti eriikäisiä sekä -kuntoisia hakamaita ja niittyalueita.
Jaakkolan ympäristössä jatkuva laidunnus ylläpitää osaa niistä.
Alppila.

6.2 Alppila, Lontanniemi, Korholanmäki (M)

erikoinen vanha huvila-alue rakennuksineen, maakunnallisesti arvokas
henkilöhistoriaa, arkkitehti Eino Pitkänen
säveltäjä Armas Maasalo

Hanhilan komea talo.

Hyyrö.
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Nuasjärven huvilaryppääseen kuuluva vanha Alppilan huvila sijaitsee erittäin kauniilla rantakummulla. Sijainti ja jyrkkä rinne rantaan, sekä näkymät järven pohjoispuolelle Korvanniemenvaaralle
ovat perustana huvilan nimelle.
Lontan talo on ollut alun pitäen Rimpilänniemen talojen kanssa yhteistä juurta eli Rimpilän
talo, joka on ollut ympäristön kantatila. Sen pellon reunassa on ollut koivikkoinen laidunkumpu,
jolle kajaanilainen seminaarin lehtori Aadolf Taipale rakennutti hyvin erikoisen huvilan sivurakennuksineen vuonna 1917. Rakennus oli täysin
kansallisromanttinen: esimerkiksi katolla oli jyrkkä taipuvaräystäinen kattomuoto, sahakimpi- eli
vinttakate ja lohikäärmekoriste. Kimpeä oli myös
pääjulkisivussa järvelle päin. Samalla sivulla oli
alunpitäen avokuisti, mutta se on muutettu lasikuistiksi jo varsin varhain. Kuistin kaiteissa on
nuottiavainkoristelu, jollainen löytyy myös itäpäädyn avoparvekkeelta.
Lehtori ja hänen perheensä olivatkin Kajaanin
Seminaarilla kuuluisia musikaalisuudestaan, mistä
juontaa juuret huvilan suunnittelijaan säveltäjä Armas Maasaloon: hänen piirtämänsä luonnoksensa
huvilasta löytyvät yhä huvilan seinältä.
Rakennus on kaksikerroksinen, mutta ullakolta on tehty lisäksi käynti yläparvekkeelle, missä
sijaitsee lipputanko ja penkkejä. Huvila on punahonkaa, perustus luonnonkiveä. Ruokailutilan matala ikkunarivi oli samanhenkinen Veisteniemen
huvilan kanssa.
Alueelle ei ilmeisesti ole laadittu varsinaista puutarhasuunnitelmaa, mutta järvisivulle on
tehty kivestä kolme pengermää, jotka korostavat
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muhkeaa maisemaa kohti Korvanniemeä. Itäsivun
pienen kallionystyn päälle on tehty avomallinen
huvimaja, joka on samanlainen kuin vastarannalla
Aarreniemen huvilassa (katso Aarreniemi, Korvanniemi). Rantaan tehtiin tenniskenttä, kuten muotia
oli, rantasauna, ja sen sivulle komea kivilaituri. Taipaleet liikkuivat hyvällä säällä purjehtien tai moottoriveneellä ja veneily koitui isännän turmioksi
1930 – luvulla. Hän uskaltautui pimeään aikaan
mainingeille ja pursi kaatui Rehjan selälle.
1950-luvulla huvilan osti kajaanilainen arkkitehti Eino Pitkänen, joka muutti rakennuksen ulkoisen
olemuksen kokolailla. Kate muuttui huovaksi, lohikäärmekoristeet yksinkertaistuivat ja ikkunoiden
aukotukset muuttuivat. Talo vuorattiin vaakaponttilaudalla ja ikkunoiden koristeet hävitettiin.
Eino Pitkänen rakennutti aivan järven rantaan
kiinni uuden saunan, johon tuli lohikäärmekoriste
harjalle. Sahahirrestä rakennetun, saunatilan, kamarin ja eteistilan sisältävän savusaunan edessä on
pitkän lipan alla luonnonkivistä pengerretty pieni
terassi ja sen edessä portaat suoraan järveen. Sauna
on erittäin luonnonkauniilla paikalla. Rakennusta
on korjattu pyrkien säilyttämään sen alkuperäisyys.
Huvila ympäristöineen on kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas kokonaisuus. Sillä on suuri
maisemallinen merkitys järvenrannassa. Alppila
on maakunnallisesti arvokas vanha huvilakokonaisuus.
6.3 Haaposaari NW ja SE,
Nuasjärvi, Korholanmäki (P)

kivikautisia asuinpaikkoja
Nuasjärven Haaposaari on melko matala, tasainen
ja paikoin hieman kosteakin saari. Rannat ovat hyvin kivikkoiset. Asuinpaikkalöytöjä on tullut esille saaren luoteis- ja kaakkoisrannoilta. Löydökset
ovat kvartsi-iskoksia. Haaposaaren edustalla sijaitsee yksi Sotkamon syvimmistä järvihaudoista,
jonka syvyys on yli 32 metriä. Haudan reunamat
ovat olleet ikiaikainen kalapaikka järvellä.
6.4 Hanhila, Korholanmäki (P)

hieno päärakennus

Ennen isojakoa Hanhivaarana tunnettu talo sijaitsee vaaramaisemissa Kajaanintien tuntumassa.
Hanhilan pihapiirin läheisyydessä on kaksi uudempaa pihapiiriä. Hanhilan pihapiiri koostuu
komeasta päärakennuksesta vuodelta 1920, navetasta, tallirakennuksesta ja kolmiosaisesta piha-aitasta. Lisäksi länsisivua rajaa naapuri Erolan talon
uudempi navetta. Pihapiirin itäsivulla on uudempi
asuinrakennus, kaksiosainen aitta ja riihi.
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Hirsipintainen päärakennus on varustettu korkealla sokkelilla ja pitkillä räystäillä. Rakennuksessa on suuri pirtti, jonka uuni on erittäin hieno
patsasmalli. Eteisen sivulla on kyökkihuone liesineen. Keskeissali on jaettu kahdeksi huoneeksi ja
päädyssä on kaksi kamaria. Alkuperäisen leveän
kuistin tilalle on tehty pienempi, aikaisemmin kuistilta oli pääsy myös suoraan pirttiin. Rakennus on
tehty hyvin korkean luonnonkivisokkelin päälle.
Rakennus on kokonsa puolesta hyvin tyypillinen
talonpoikaistalo, joita löytyy Korholanmäeltä poikkeuksellisen useita. Sisätilat ovat alkuperäisessä
kunnossa ja ullakkotila on kooltaan mahtava.
Sivummalla sijaitseva kaksiosainen luhti on rintamallia ja siinä on yksi luukku kammioon.
Hanhilan pihapiiri on mainio, joskin uudemman
navetan vuoksi ajallisesti kerroksellinen. Päärakennus on rakennushistoriallisesti erittäin hieno kohde. Siinä yhdistyvät pitkän hirsirakentamisperinteen parhaimmat puolet. Tyylillisesti rakennuksen
kapea ja korkea runko edustaa läntistä rakennustapaa, kun taas katto pitkine räystäineen ja ikkunat
ovat tyypillisiä itävaikutteita. Naapurissa toimii
maatilamatkailuyritys. Kohde soveltuisi helposti
esimerkiksi matkailukohteeksi.
Hanhilan peltoaukean pohjoisreunalla on Juurikkalahdesta siirretty asemarakennus asuintalona.
6.5 Hanninmäen haka, Korholanmäki (P)

päätien sivulla sijaitseva maisemallinen haka
Pihlajamäen niityt ja kaukomaisema Vuokatille
Korholanmäen Hyyrön ja Keltamäen talojen välissä sijaitseva Kajaanintie sijaitsee maisemallisesti
mielenkiintoisella paikalla, sillä tietä Sotkamon
suuntaan matkaava näkee paikalta ensi kerran
kaukomaiseman kohti Vuokatinvaaroja ja edettyään pari sataa metriä vaaran itärinteen puolelle
huomaa lepikkoisen maaston ja vanhat, jo raunioitumassa olevat ladot. Kohde olisi ns. tuhannen taalan paikka maisemalliselle kiintopisteelle matkailua tärkeänä elinkeinona harjoittavassa kunnassa.
Nyt kohde metsittyy ja ladot ovat pian vain muisto.
Hanninmäen laidunnus on loppunut 1990 – luvun
alussa ja nyt maaperä on melkoisen kosteaa ja rehevää. Kasvillisuudesta nousee esille nurmitatar.
Niittykasvillisuutta on etenkin tien varressa. Itälaidalla alue rajautuu Kemppaalanmäen hakaan ja
eteläpuolella Pihlajamäen maisemallisesti mielenkiintoiseen entiseen pihaniittyyn, joka ulottuu pohjoiseen aina Hyyrön taloon ja etelään Koiraviidan
reunoille saakka. Pihlajamäen avoniityltä ja pelloilta Vuokatin suuntaan löytyy yksi kauneimmista
yksittäisistä kaukomaisemista kunnan alueella.

6.6 Hiekkala, Jormasjokisuu, Korholanmäki (P)

kivikautinen asuinpaikka

Kuninkaallinen Kajaanin komppania 1788 – 1809

Asuinpaikka sijaitsee Nuasjärven etelärannalla,
Jormasjoen suulta noin 1,5 km luoteeseen, Hiekkalan talon kohdalla rannassa. Asuinpaikkalöydöt
ovat tulleet esille vesirajasta.
Löydökset ovat kvartsiesineitä ja -iskoksia.

Ennen varsinaista ruotujakolaitosta Kainuussa oli toiminut vuodesta 1681 lähtien nostoväkeen perustuva
Kajaanin maakomppania. Ruotsin kuningas Kaarle XI
suostui vapauttamaan Kajaanin läänin asukkaat väenotoista ehtoja vastaan. Väestön tuli ylläpitää Kajaanin
linnaa ja asettaa 150 miestä linnoituksen suojaksi sodan
aikana. Näille sotilaille piti rahvaan hankkia samanlaiset
vaatteet kuin muillakin Pohjanmaan jalkaväen sotilailla.
Kuninkaallisella majesteetilla oli oikeus vaatia ylimääräisiä veroja tämän puolustusjärjestelyn vastapainoksi.
Verot maksettiin kapahaukina ja hopearahana. Kruunu
halusi edistää uudisasutusta säätämällä samassa sopimuksessa, että miesluvun kasvaessa taloissa yli neljään,
piti jonkun lähteä uudisraivaajaksi muualle.

6.7 Hyyrö, Korholanmäki (P)

sotilashistoriaa
hieno ja rakennushistoriallisesti arvokas pihapiiri
rakennuksineen
Alkujaan Juuvanmäkenä tunnetun vaaran lähes
korkeimmalle kohdalle rakennettu talo on tunnettu
ensin Antikkalana ja vasta 1900 – luvulla Hyyrönä.
Juuva on ollut nykyisin Viisikantana tunnetun naapuritilan vanha nimi. Nämä kaksi tilaa ovat todella
vanhoja asuinpaikkoja. Viisikannassa lienee asuttu
jo 1500 – luvun lopulla ja Hyyrössäkin 1600 -luvun
alusta saakka. Talo on merkattu vanhimpaan Kainuun karttaan vuodelta 1650 (Claes Claesson) nimineen. Hyyrö on vanha Korholamäen talo nro 10,
mutta isossajaossa se sai numerokseen Nuas 6.
Hyyrö on vanha sotilasvirkatalo, joka oli osoitettu Pohjanmaan jalkaväkirykmentin Kajaanin
komppanian majoittajalle (furiiri). Sotkamossa oli
tämän lisäksi kaksi muuta upseerivirkataloa, nimittäin Haapalanlahden Urpialan vänrikin puustelli
ja tuolloin vielä Sotkamoon kuuluneen Katerman
Kuvajalan varusmestarin puustelli. Näiden lisäksi
oli joukko sotilastorppia eli Tolppia (joskus Meteli).
Sotilasarvon omaavat henkilöt ovat toki asuttaneet
muitakin taloja, mm. Kiikarusniemeä.
Kruunu antoi Antikkalan tilan 1900 – luvun
alussa vuokralle eli hyyröksi, mistä talolle tuli uusi
nimi. Tilalla oli 1800 – luvulla kaksi torppaa, Naparinta ja Korpela. Naparinnalla on säilynyt vanhoja rakennuksia, mm. aittoja (katso Naparinta,
Korholanmäki).
Vanhojen lepikkomaiden keskellä sijaitseva pihapiiri sijoittuu pienen peltoaukean keskelle loivaan etelärinteeseen. Siinä on hirsinen asuinrakennus, kivinavetta, pihanpäärakennus ja tuoreempi
pihasauna. Kauempana sijaitsevat riihi ja uudempi
pihapiiri. 1970 – luvulla pihapiirien välistä on siirretty pois pieni otsallinen vilja-aitta Oulujärven
rantaan, jossa oli veistettynä vuosiluku 1707.
Vuonna 1921 tehty päärakennus on hirrestä.
Kunnostetussa talossa on avokuisti, suuri eteistila, pirtti, keittiö ja kaksi kamaria. Kivinavetta on
valmistunut vuonna 1901 ja sitä on käytetty eläinsuojana vuoteen 1965 saakka. Erittäin kaunis ja
hyvin säilynyt rakennus kätkee sisäänsä 16 partta

Pohjanmaa siirtyi ruotujakoiseen sotaväkeen vuonna
1733, mutta kainuulaiset sekä Kemin ja Tornion Lappi jäivät yhä ruodutuksen ulkopuolelle. Vuonna 1756
Kajaanin komppania liitettiin Pohjanmaan rykmentin
yhdeksänneksi komppaniaksi. Seuraavana vuonna tehtiin ensimmäinen ruotujako ja määriteltiin ruotutorppien
paikat Paltamon ja Sotkamon pitäjissä. Sotilaille annettiin
myös ruotsinkieliset sotilasnimet. Kainuulaisten vastarinta ruotujakolaitosta kohtaan johti kuitenkin ruodutuksen
päättymiseen vuonna 1766. Tätä seurasi paluu vanhaan
Kajaanin maakomppanian järjestelmään.
Kainuussa siirryttiin vakinaiseen sotamiehenpitoon lopullisesti vasta vuonna 1788. Kajaanin läänin tuli varustaa
yhteensä 307 ruotusotilasta, joista 120 kuului Sotkamon
jääkärikomppaniaan, 94 Paltamon jääkärikomppaniaan
ja 93 Hyrynsalmen jääkärikomppaniaan. Tämän lisäksi
lääni sitoutui lähettämään vuosittain pidettäviin harjoituksiin 300 nuorukaista. Monet palvelukseen 1788 astuneista ruotumiehistä olivat tehtävissään aina Suomen
sotaan saakka. Rahvaan tuli antaa jokaiselle ruotusotamiehelle torppa, jossa oli kuusi tynnyrin alaa (noin 3
hehtaaria) peltoa. Rauhan aikana ruotusotilaat viljelivät
torppaansa ja osallistuivat harjoituksiin. Ruotusotaväkeä
harjoitettiin kesällä 14 päivää ja talvella 3 päivää. Nostoväkeä tuli harjoittaa kuusi päivää vuodessa. Joukkojen
koulutus oli heikkoa, koska kenttäpalveluksen kustannuksella korostettiin paraatitemppuja.
Kajaanin jääkäripataljoona, myöhemmin virallisesti Kajaanin pataljoona, kuului Pohjanmaan rykmenttiin ja sen
tehtäväksi määriteltiin rajaseudun puolustaminen. Kruunu antoi sotamiehille aseet, varusteet ja harmaan takin
sinisellä kauluksella. Ruotusotilaan ammatti kulki usein
suvussa isältä pojalle. Ruotusotilaissa oli yllättävän paljon
myös talollisten poikia ja talojen renkejä, joille sotaväki
tarjosi mahdollisuuden oman torpan perustamiseen.
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lehmille. Kiveys on erikoisen hyvää työtä ja sen ulkopinnan alaspäin kasvava vinous antaa navetalle
vankan vaikutelman. Heinävintille johtaa puinen
silta pihalta. Navetasta on alkuperäiset piirustukset tallessa talon omistajilla.
Hyyrön pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti
erittäin arvokas kokonaisuus. Talon navetta on
Sotkamon kaunein ja sopusuhtaisin. Pihapiiriä
ympäröivät maiseman piirteet säilyvät, kunhan
vain peltoja viljellään ja ympäristön puuston lehtomaisuus saadaan säilymään.
6.8 Immola, Korholanmäki (P)

vanha ja suuri päärakennus

Perimätiedon mukaan Korholanmäen Immola on
alkujaan ollut ruotsinvallan aikaan kruununvoudin torppa. Itsellinen talo on ollut todistettavasti
jo 1700 – luvulla, ja Immola 11 Korholanmäki on
muuttunut isojaossa 7 Korholanmäeksi. 1800 – luvulla talon nykyäänkin omistavan suvun esi-isällä
on ollut kauppiaan verta jota harjoitettiin aina Venäjän Vienaa myöten. Kauppiastoiminta toi varallisuutta, jolla pienestä talosta kasvoi suurempi 1800
– luvun lopulla. Parhaillaan taloon kuului kylältä
mm. Hanhila, Kivirinta ja Soidinahon.
Immola on tosiaan vanha asuinpaikka ja sitä todistaa on mm. suola-astia vuodelta 1703. Talossa on
ollut myös kievaritoimintaa 1930 – luvulle saakka
omassa kaksihuoneisessa rakennuksessa. Talossa
on ollut pajatoimintaa, mutta viimeinenkin paja
on jo purettu. Pihapiirissä on säilynyt kaksi vanhaa aittaa, jotka on aseteltu äskettäin seinä seinään
kiinni. Pienempi niistä on vuodelta 1859 ja uudempi ehkä 1900 – luvun alusta.
Immolan vanha asuinpaikka on kokenut ajan
oloon suuria muutoksia ja nyt jäljellä on vanhasta
pihapiiristä enää edellä mainittujen aittojen lisäksi
pirttirakennus. Päärakennus on tehty vuonna 1850,
lukuun ottamatta pirttiä, joka on vuodelta 1880.
Taloa on korjattu ja korotettu toisella kerroksella
1950 – luvulla. Talossa on kaksi kaksikerroksista
umpikuistia, jotka antavat talolle oman leimansa.
Toiselta kuistilta pääsee portaita pitkin yläkerran
”piikojen huoneisiin” kuistit yhdistävän korkean
kongin kautta. Pirtti on säilynyt alkuperäisasuisena ja pirtin uuni on ehkä Sotkamon kaunein. Rakennuksen pohjakaavio on hyvin tyypillinen ison
talon pohja: pirtti, keittiö ja eteinen, toinen eteinen
ja kamari ja päädyssä kaksi kamaria.
Immolan päärakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas.

Hyyrön navetta on valioluokkaa.

Immolan päärakennus on tavallsitakin kookkaampi.

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

185

6.9 Jaakkola, Parkua (P)

pienen torpan pihapiiri
toinen Sotkamon pienimmistä kivinavetoista

Kellarin komea talo.

Pienelle peltoaukealle 1900 – luvun alussa perustettu Jaakkolan pihapiiri on kolmisivuinen. Pohjoispuolella on paritupamallinen pirttirakennus
korkeine umpikuisteineen, eteläsivulla pieni kivinavetta ja itäsivulla kaksiosainen talliaitta.
Kivinavetta on tehty mahtavista lohkareista ja
ammattilaisen ottein. Kooltaan se on 8 x 8 metriä
ja vastaava kuin Korholanmäen Merilänlehdossa.
Yhdessä nämä kivinavetat ovat Sotkamon pienimmät.
Rakennusten kunto on heikko.
Jaakkolan pihapiiri on rakennushistoriallisesti
arvokas.
6.10 Kanalan haka, Korholanmäki (P-)

erittäin vanha haka

Keltamäen Lehtola.

Korholanmäen Kanalan haka sijoittuu kyläaukean
laitaan Nuasjärvelle laskevaan rinteeseen. Puusto
on vaihtelevan ikäistä ja haan yläosassa on aukio,
jolla kasvaa voimakkaasti mm. nokkonen. Huomionarvoisia lajeja ovat kevättädyke, nurmitatar ja
ruusuruoho. Aluetta leimaa tunne hyvin vanhasta
ihmisen muokkaamasta ympäristöstä. Korholanmäellä onkin ollut asutusta jo ensimmäisen verokirjan mukaan vuonna 1555 ja tämä rannan läheisin
kohta kylällä on voinut olla varhaisimpia asuinympäristöjä. Haka-alueella on vanha lato. Laidunnus
on lopetettu ja aluetta uhkaa häviäminen. Alueen
pohjoispuolella sijaitsee Ala-Kemppaalan hakaalue (katso Ala-Kemppaalan haka, Korholanmäki).
Läheisyydessä on hyvin erikoinen Muholan vanha
rakennus (katso Muhola, Korholanmäki).
6.11 Kellari, Parkua (P)

vanha pihapiiri

Korholanmäki on täynnä kivinavettoja, Keskitalon navetta on
juuri korjattu.
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Korholanmäki 17 Kellari muuttui numeroksi 13
isojaossa. Kyseessä on yksi vanhimmista Korholanmäen alueen korpitaloista ja se alkoi esiintyä
verotiedoissa 1700 – luvulla.
Kellarin nimen taustasta ei ole varmaa tietoa,
mutta sitkeästi elää väite sen tarkoittaneen vanhaa
maakuoppa-asumusta nykyisen talon lounaispuolella olevassa rinteessä. Ruotsinkielinen virkamies
olisi sen mukaan merkannut kirjoihin tutumman
sanan (källare).
Kellari sijoittuu lepikkoiseen ja loivaan länsirinteeseen, jota halkoo Myllypuro. Talolla on ollut
purossa pieni hierinmylly. Pihapiiri sijaitsee peltoaukean keskellä talon sijoittuessa piirin itäpuolelle.
Länsisivulla on navetta talleineen ja muut sivura-

kennukset etäämpänä. Piirin keskeisimmästä rakennuksesta ei ole epäselvyyttä, sillä päärakennus
on korholanmäkeläiseen tapaan todella kookas.
Vuonna 1928 tehty rakennus on viisihuoneinen:
pirtti, eteinen keittiöineen, poikkisali ja kaksi kamaria. Umpikuisti on sekä korkeaa että leveää mallia ja sen sisällä oleva porras johtaa talon ullakolle.
Talo on lautavuorattu ja sen tämän hetkinen asu on
1960 -luvulta.
Korkea navetta on tehty kivestä 1900 – luvun
alussa. Sen yläosassa on mahtavan kookas heinävintti, jonne johtaa ajosilta. Navetan kanssa
kulmittain piirin pohjoissivulle sijoittuu hirsinen
talliaittarakennus. Pihapiiriin kuuluu lisäksi kaksiosainen piha-aitta, joka sijaitsee vanhan pihapolun varrella talon pohjoispuolella. Rakennus lienee
tehty 1800 – luvun lopulla. Kaksiosainen rakennus
on kaksi kerrosta korkea ja täysin koristeeton. Aitta
on siirretty pihapiirin eteläreunalta saunarakennuksen tieltä.
Peltojen länsireunalla on otsamallinen vilja-aitta.
Sen konsoli on lyhyt ja poskien pidennyt erikoinen,
sillä vain kaksi alinta hirttä on jatkettu sillan pieliksi salvosta pidemmälle. Vilja-aitta lienee tehty
1800 – luvun alussa. Kellarin talon länsirinteillä on
vanhoja hakoja, joista Myllypuron varteen sijoittuva on käyttämättömyydestä huolimatta yhä kaunis
ja paikoin rehevä.
Kellarin historia on poikkeuksellisen suuren
talon historiaa, minkä voi erottaa ympäristöstä ja
rakennusten koosta. Kellarin pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Talon pohjoispuolella näköyhteyden päässä sijaitsee pieni
1920 – luvulla rakennettu Kellariin kuulunut torppa, jonka päärakennus uhmaa aikaa.
6.12 Keltamäki – Raitamäki Lehtola, Korholanmäki (P)

rakennushistoriallinen kohde
maisema-arvo, tiemaisema
Vanha Nuas 18 Kelta eli nykyinen Korholanmäki
12 Keltamäki sijaitsee Korholanmäen vaaranlakialueella ja suon reunassa. Talon nimi liittyy tähän
erikoiseen suohon: suosta löytää paksun keltaisen
kerroksen, joka on tutkimuksissa todettu tammen
siitepölyksi. Joskus siis näilläkin korkeuksilla on
ollut sen verran lämmintä, että Korholanmäellä on
ollut laajalti tammia!
Peltoaukealla on kaksi pihapiiriä, kantatalo Keltamäki – Raitamäki ja erillään sijaitseva Lehtola.
Keltamäki – Raitamäen pihapiirissä on yksi vanha
päärakennus, kivinavetta, vanha pihanpää saunana ja riihi pellolla kauempana. Lehtolassa on jäljellä päärakennus, kivinavetta, aittarakennus, talli
ja sauna.

Keltamäen talon silmiinpistävin piirre on sen
ikkunoiden ruunaus eli 1920 – luvulla tyypillisesti
käytetty koristelu. Rakennus on tehty 1920 – luvun alkuvuosina kahden perheen taloksi. Talossa
on kaksi pirttiä, neljä kamaria sekä kaksi erillistä
umpikuistia 1960 – luvulta. Navetta lienee asuinrakennusta vanhempi. Se on tyypillinen luonnonkivestä tehty luomus hirsisine heinävintteineen.
Sen kyljessä on sijainnut purettu L-muotoinen tallirakennus. Pihanpäästä on tehty sauna, ja riihi toimii kaluvarastona. Riihen takana sijaitsevat ladot
ja varastot ovat näyttävällä paikalla Kajaanintien
varressa. Keltamäen ladot, riihi ja kummun takaa
siintävä talo navetoineen on tiemaisemakohde
juuri ennen itään aukeavaa näkymää kohti Vuokatinvaaroja.
Lehtolan talo on tehty 1950 – luvulla ja sen pihapiiriin kuuluu lisäksi erittäin pienistä lähinnä
peltokivistä koottu samanikäinen kivinavetta,
talliaitta ja vanha sauna. Lisäksi lähilepikossa on
huonokuntoisia rakennuksia.
Keltamäella on sekä rakennushistoriallista merkitystä että maisemallista arvoa. Kohteen rakennusten kohdalla kannattaisi korjauksiin kohdistaa
avustuksia. Sama pätee ympäristön säilymisen
kohdalla: pajukoita kannattaisi raivata tien varren
maisemanhoidollisista syistä. Kohde toimii Sotkamosta Kajaaniin ajaessa paikan porttimaista ympäristöä rikastuttavana tekijänä.
6.13 Kemppaalan haka, Korholanmäki (P-)

tienvarsihaka

Pieni haka-alue sijoittuu Sotkamo-Kajaani -tien lounaispuolelle Korholanmäen itärinteiden maastoon.
Haka rajautuu länsipuolelta Hanninmäen hakaan
(katso Hanninmäen haka, Korholanmäki).
Paikalla on harjoitettu laidunnusta 1980 – luvulle saakka. Ylärinteessä on kuusilaidunpohjaa
ja alarinne on soistunutta. Kasvillisuus on tuoretta
suurruohoa ja erityishuomion arvoisia ovat nurmitatar ja ahopukinjuuri. Tien varressa on vanha
lato.
Kemppaalan haka on osa Korholanmäen päätien
varren kaunista ja helposti tavoitettavissa olevaa
hakamaastoa, jolla olisi edellytyksiä parempaankin
maisemalliseen ja matkailulliseen käyttöön.
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Lintuperspektiivi Keskitalosta.

6.14 Keskitalo, Korholanmäki (P)

täydellinen pihapiiri
kiveä käytetty erikoisen runsaasti
paja
kaksi kivikellaria talon alla
kivinavetta

Korkealle 270 metriä merenpinnasta perustettu
talon paikka sijaitsee vanhojen Hyyrönmäen (Antikkala) ja Viiskannan (Juuva) talojen välissä, joten
talolle on löytynyt helposti nimi. Keskitalo on ollut
1800 – luvulla muun muassa Immolan talon torppa
ja tullut itselliseksi varsin myöhään 1930 -luvulla.
Talon isännät ovat olleet kuuluisia kivirakennustaidoistaan. Monet lähikylien kivinavetoista on heidän rakentamiaan. Keskitalossa on sijainnut myös
kyläalueen viikateseppä. Viimeisin heistä on ollut
Nantta Löhönen.
Keskitalon vanhan pihatien vartta pitkin taloon
saavuttaessa tulee ensimmäisenä vastaan kivinen
paja ja tien toisella puolella pieni saunarakennus.
Peltoaukealle rinteessä näkyy varsinainen pihapiiri sekä vilja-aitat sivummalla ja pihapiirin takana.
Pihapiirissä on kaksikuistinen päärakennus, pitkä
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kivinavetta talleineen ja kaksi piha-aittaa. Ylempänä on erillään vielä aitta ja riihirakennuksia. Pihapiiri on tiivis ja täydellinen neliö.
1800 – luvun lopulla tehtyä päärakennusta on
jatkettu eteläpäädyn kahdella kamarilla vuonna
1920. Samalla talo on jaettu kahteen osaan, kahdelle veljekselle. Kolmas veljeksistä rakensi tuolloin
itselleen läheisen Kivirinnan talon pirttirakennuksen. Talon jako on toteutettu perustuksia tai
oikeastaan kellareita tehdessä sekä muunnellessa,
sillä kummankin puolen alla sijaitsee oma holvattu
kivikellari. Vaikka paja ja navettakin ovat kivestä,
eivät nuo luonnontuotteet loppuneet, vaan jyrkässä rinteessä sijaitsevan talon alle on pitänyt koota
varsin muhkea kooste ympäristön kiviä perustuksiin. Toisen kuistin alus toimiikin kellarin sisäänkäyntinä ja maitohuoneena suoraan oman ulkooven kautta. Talon sisätiloissa on tehty monenlaista
muutosta ajan oloon, mutta uuden omistajan myötä osa tiloista pyritään palauttamaan pinnoiltaan
luontevammaksi. Uusi omistaja on korjannut myös
mahtavan peruskiveyksen. Osa talon ikkunoista on
yksiaukkoisia ja vaikeita ulkonäöllisesti. Ne tullaan
palauttamaan T-ikkunoiksi!

Navetta on tehty 1930-luvulla, mutta sitä on jatkettu toisella puolikkaalla 1950 – luvulla.
Aitat ovat kaikki 1900 – luvun alusta. Paja on
kohtuullisessa kunnossa ja tallella ovat sekä palkeet että osa välineistöäkin. Pajaa on korjattu perinnerakentamiskorjauskurssin yhteydessä vuonna
1997.
Pihapiiri on täydellinen kokonaisuus ja rakennushistoriallisesti arvokas; paja erittäin. Talon nimi
voisi olla vaikka Kivi, sillä niin runsaasti ko. materiaalia on käytetty. Ympäristössä ei ole erikoisia
arvoja, mutta peltojen muokkauksella ja lepikoiden
suosimisella sille niitä saisi palautettua.
Kohde on rakennushistoriallisesti erikoisen arvokas.
6.15 Kilpelä / Sormula, Korholanmäki (P)

pitkä historia
tyypillinen sotkamolainen pieni pihapiiri
rantalehto

Nuasjärven Korholanmäen puoleisen rannan lepikkoisessa maastossa on sijainnut vanha Sormulan
talo Nuas 24. Taloon liittyy mm. Simon Affleckin
eli Simo Hurtan aikainen tarina, jolla lienee todellisuuspohjaa. Affleck nimittäin himoitsi talon kaunista Briittaa ja kun Sormulan isäntä nimeltään Reko ei olisi tyttärestään luopunut, tuli tappelu, jossa
Reko ilmeisesti kuoli. Briitasta ei kuitenkaan tullut
Affleckille vaimoa. Affleckia ennenkin talon isännän ja Nuasjärven muiden isäntien kesken käytiin
monenlaisia paineja, mm. vuonna 1626 syytettiin
silloista Sormulan isäntää (myös Reko) naapurin
rengin houkuttelusta töihinsä kesken maksukauden. Tilanne oli kiperä, sillä isäntä toimi tuolloin
paikallisten käräjien lautamiehenä. Samaan aikaan
tehdyistä ja tallella olevista jauhetun viljan verokirjoista selviää, että Sormula oli yksi suurimpia
jauhon tuottajia tuohon aikaan, joten renkejä on
tarvittu.
Sormula on sittemmin jaettu ja toinen puoli on
ristitty Kilpeläksi. Sormulan puolen rakennukset
ovat jo lähes hävinneet, vain riihi ruumenhuoneineen on tallella Kilpelän läheisyydessä. Kauniissa
lepikko ja lehtomaisemassa sijaitseva Kilpelä on
nykyään kesäasuntona. Vuonna 1920 rakennettu
päärakennus on tavallinen talonpoikaistalo, mutta navetta ihmetyttää pienen tilavuutensa vuoksi.
Navetta on harmaata lohkokiveä ja silta ylisille
on vielä tallella. Navetta sijoittuu rantarinteen nikamaan ja sen takana rannassa on sauna. Pihalla
vastapäätä navettaa on komea perunakuoppa ja
länsisivulla pihaluhti. Pihatien varressa on lisäksi
vilja-aitta kylkeisvarastoineen. Sormulan pihapiiri on sijainnut Kilpelän pihapiiristä n. 100 metriä
kaakkoon.

Kilpelän pienen pihapiirin rakennuskanta on
säilynyt hyvin. Rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa. Kilpelän ympäristössä on kaunis
rantalehto. Ympäristö on kasvamassa umpeen ja
sitä kannattaisi harventaa reippaasti, että järvikin
näkyisi.
6.16 Koirajärvi, Parkua (P)

pihapiiri
kivinavetta
komea pienmaisema, tienvarsimaisema
Vanhan Parkuan alueen kantatila Mustolan maille
perustettu Kurikan talo sijaitsee yhdessä komeimmista pienympäristöissä Sotkamossa. Sen riihen
läheisyyteen on 1900 – luvun alussa muodostettu
Koirajärven talo. Peltojen ympäröimällä kukkulalla sijaitsevan pihapiirin eteläpuolella sijaitsee pieni Koirajärvi ja sen takana kohoaa jylhä Parkuan
vaaroihin kuuluva Rytylinvaara. Nousua järveltä
vaaralle on 400 metrin matkalla yli sata metriä!
Pihapiiri on kolmisivuinen. Päärakennus sijaitsee pohjoissivulla, navetta on L – muotoinen ja sen
varsinainen kiviosa sijaitsee eteläsivulla. Neljännellä sivulla sijainnut aittarakennus on purettu.
Pihapiirin läheisyydessä on riihi ja vilja-aitta,
sekä vanha sauna pihatien varressa.
Asuinrakennus on tehty 1920 – luvulla hirrestä.
Vuoratun talon ikkunat ovat T- mallia. Kivinavetta lienee tehty asuinrakennuksen kanssa samaan
aikaan. Osa navetasta on muutettu autotalliksi.
Vilja-aitta on arvion mukaan tehty 1800 – luvun
loppupuolella. Siinä on otsa ja suorat posket.
Koirajärven talo on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Sen pienympäristö on erikoinen ja muodostaa
yhdessä läheisen naapurin Kurikan kanssa elinvoimaisen ympäristön. Alueen läpi kulkee Parkuantie
ja kohde on siten myös tienvarsimaisemakohde.
6.17 Koiraviita, Korholanmäki (P)

kirjailija, perinteen kerääjä Heikki Meriläisen nuoruusvuosien kotipaikka
pieni pihapiiri, kivinavetta
Korholanmäen korkeimman selänteen itätasanteelle 1800 – luvun alkuvuosina perustettu Koiraviita
on entinen torppa. Vuonna 1847 syntyneen kirjailija Heikki Meriläisen perhe muutti Koiraviitaan
Turunkorvan Kantolasta vuonna 1849. Ankaran
körttiläisen perheen kasvatus oli tiukkaa ja Heikki
muutti heti kun pystyi Koiraviidasta setänsä luo
Naapurinvaaran Korholaan, jossa opetteli sepäksi
ja ihastui naapurin eli Heikkilän talon tyttöön Anniin naiden hänet lähes samoin tein. Heikin vanhemmat eivät sulattaneet Heikin lähtöä ja avioliittoa, joten välit jäivät huonoiksi. Koiraviita myytiin
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Korholanmäen kylällä on sijainnut paljon pieniä
torppia - Kivirannan pirtti on vielä tallella.

vuonna 1896 Mustosille, joiden omistuksessa se
yhä on.
Nykyään talo on kesäasuntona. Pihapiiri koostuu talosta, kivinavetasta, piha-aitasta ja pihasaunasta. Pihapiirin yläpuolella pellon keskellä on
vilja-aitta ja ylempänä vielä vanha riihi.
Päärakennus on hirrestä ja tehty sotien jälkeen
vuonna 1944 edellisen päärakennuksen palon
jälkeen. Kivinavetta on rakennettu 1930 – luvulla. Rakennus on kaunista kivityötä, mutta routa
on hieman liikutellut tätäkin navettaa. Piha-aitta
koostuu tallista, aitasta ja varastosta. Länsisivun
saunarakennus on rankorakenteinen ja tehty 1960
– luvulla. Vilja-aitta on tyypillinen suorasivuinen
aitta 1800 – luvun loppuvuosikymmeniltä. Sen
sijaan riihi lienee vanhempi. Sen sisäpuolella on
säilynyt patsasuuni.
Koiraviita on hyvin tyypillinen pienen tilan
pihapiiri, jonka rakennuskanta on kerroksellista,
mutta hyvin hoidettuna ja väreiltäänkin yhtenäisenä ne muodostavat perinteisen pihapiirin. Koiraviidan ja Pihlajamäen (entinen Rasi) väliin sijoittuu
lepikkoalue vanhoine hakamaineen. Pihlajamäen
vanha pirttirakennus on viety ja pystytetty uudelleen Vuolijoen Riihipihan yksityiselle talonpoikaismuseoalueelle.
6.18 Koukkari - Lontta, Korholanmäki (P)

komeita vanhoja rakennuksia perinnemaisemassa
järvimaisemakohde

Koiraviita.
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Nuasjärven seudun vanhimpien talojen joukkoon
sijoittuva Nuas 8 Rimbilä tai Rimpilänniemi on
ollut kahden talon yhdistelmä, joista toinen on
sijainnut Korholanmäen puoleisessa rannassa,
toisen sijoittuessa nykyisen Rimpilänniemen puolelle. Korholanmäen puoleinen talo on alkuperäinen Laudanniemen Rimbilä, joka esiintyy jo 1600
– luvun alussa autioiksi lueteltujen talojen luettelossa. Paikalla on täten ollut asutusta ennen 1500
– luvun lopulla riehunutta isovihaa eli talo on yksi vanhimpia sotkamolaisia asuinsijoja. Sittemmin
Rimbilä on ollut Paltamon pappilan omistuksessa
aina 1700-luvun puoleen väliin saakka. Talo esiintyy myös Claes Claessonin vuonna 1650 laatimassa kartassa. Rimbilässä on perimätiedon mukaan
asunut jonkin aikaa Sotkamon ensimmäinen pappi
Mansvetus Fellman, kunnes sai pienen asuinhuoneen nykyisen kirkon tienoilta. Fellman valittiin
Paltamosta Sotkamon papiksi vuonna 1630, vaikka
tiedettiin olevan juomiin menevää mallia.
Taloa on kutsuttu vasta 1900 – luvun alusta saakka Lontaksi, vaikka virallinen nimi Korholanmäki
5 Lontta tuli talon nimeksi jo vuonna 1851. Vanha
Rimbilä -nimi viitannee talon sijaintiin, sillä talon
eteläpuolella on laaja suoalue. Lontasta on erotettu

Koiraviidan vilja-aitan päätykolmiosta.

Koukkarin talo omaksi tilakseen varsin myöhään
1900 – luvulla. Koukkarin pihapiiri sijoittuu näköetäisyyden päähän peltoaukean eteläpuolella.
Lontan sijainti oli luonnollinen laivaliikenteen
laituripaikka 1900 – luvulla. Pienempi laituri sijaitsee edelleen Alppilan huvilan yhteydessä rauhallisen lahden rannalla ja se on toiminut kevyemmän
veneliikenteen laiturina.
Lontan (Niemelä) vanha talo on siirretty peltoaukean luotomaiselta kohoumalta kesäasunnoksi
Oulujärvelle, missä paloi melkein heti, ja nyt pihapiirissä on vain uudempi pieni talo, joka alunpitäen on ollut Lontan uudempi pihanpää. Vanha
talo on ollut legendaarinen suuren uunin vuoksi, sillä perimätiedon mukaan sen tulipesään on
mahtunut nukkumaan kolme miestä ja helposti!
Vuonna 1912 tehty ja erittäin suuri kivinavetta on
purettu pois riitaisten maanomistusolojen vuoksi
vast’ikään. Talon aitoista kaksi seisoo vielä pienen
päärakennuksen (Niemelä) vieressä, mutta tyylikkäin ja hienosti veistetty vilja-aitta vuodelta 1755
jatkaa eloaan pellon eteläreunalla. Se on tyypillinen
otsa-aitta, jonka posket on lovettu laajoilla kaarilla.
Aitta on korjattu, kengitetty ja kate uusittu Kainuun ympäristökeskuksen työllisyystyökohteena
1990 – luvun lopulla. Muuta aitat ovat suorasivuisia piha-aittoja, joilla lienee ikää noin 200 vuotta.
Läheisellä järven rantaan sijoittuvalla kummulla
on kauniin ja vanhan lehtipuuston seassa vanha
Alppilan huvila, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Lontan rannasta on kaunis maisema järven
pohjoisrannalle Korvanniemen puolelle ja hieno
kaukomaisema idässä siintävälle Vuokatille.

Koukkari sijaitsee loivassa järveen laskevassa
rinteessä näköyhteyden päässä Lontasta. Nykyisellään sen pihapiirissä on päärakennus, erikoisen
vanha piharakennus aittoineen, pihaluhti ja tallirakennus, sekä etäämpänä pariaitta ja erikoisen
suurikokoinen vilja-aitta. Vanha mansardikattoinen kivinavetta on purettu tai oikeastaan purkautunut jo aikaisemmin.
Päärakennus on erittäin kauniisti ruskettunut
hirsipintainen luoma. Korkealle perustetun talon
pirtin alla on kellari, johon johtaa portaikko suoraan pirtistä. Taloa on jonkin verran remontoitu,
mutta tilojen väliseinät ovat ennallaan. Aikaisemman kahden omistajan sijaan nyt talolla on yksi
omistaja ja tiloja tullaan muuttamaan vanhan tilajaon mukaisiksi. Pirtin lisäksi kuistilta pääsee
eteistilan kautta saliin ja keittiöön. Salista on taas
ovet kahteen kamariin.
Piharakennus on tuotu vanhasta Rimpilästä
1900 – luvun alussa. Sen päätyyn on vuoltu vuosiluku 1828. Rakennuksen päädyn malli on suhteiltaan mitä kaunein. Rakennuksessa on tupa ja
kamaritilat. Sitä on käytetty pihanpäänä eli renkien
ja piikojen asuintiloina. Kunto on heikko. Päätyyn
on liitetty kaksiosainen aittarakennus. Arviolta 150
vuotta vanha aittaosa on koristeeton ja hyvin yksinkertainen.
Vastapäätä taloa sijaitsee vanha pihaluhti ja siihen kiinni sijoitettu tallirakennus. Talli on huonossa
kunnossa ja sitä on käytetty autotallina. Kaksiosainen luhti on korkeaa mallia ja hyvässä kunnossa.
Rakennusta korjataan mahdollisesti piakkoin.
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Pihapiiristä erillään sijaitsee kaksiosainen pihaaittarakennus. Koristeeton rakennus on korkeaa
mallia. Sen takana on talon mahtava vilja-aitta. Arviolta n. 100 vuotias suorasivuinen ja koristeeton
aitta on reilusti kaksikerroksinen ja sen erikoisuutena ovat hyvin täsmällisesti tehdyt kaksikerroksiset hinkalot. Pihapiirin pohjoispuolella on pieni ja
huonokuntoinen saunarakennus.
Koukkarin rakennuskanta on suurikokoista talonpoikaisrakentamista parhaimmillaan. Rakennukset edustavat hyvin juurevaa tarkoituksenmukaisuutta. Pariaitan siirto navetan pohjan paikalle
voisi olla keino eheyttää pihapiiriä.
Koukkarin pihapiirin ympäristössä on peltoaukeaa ja vanhoja rantahakoja, jotka pyrkivät pajukoitumaan. Ympäristön hoito eli harvennus, niittäminen ja peltojen käyttöönotto olisivat välttämättömiä perinteisen maiseman säilymiselle. Koukkari
näkyy erittäin hienosti Nuasjärvelle ja sillä on suuri
merkitys veneilyreitin varren maisemallisena kiintopisteenä. Läheisestä Juuvanniemestä on löydetty
kivikautinen asuinpaikka.
6.19 Kurikan metsälaidun, Parkua (P+)

erityisen maisemallinen ja monipuolinen laidunalue
Kurikan metsälaidun sijaitsee Parkualla Kurikanlammen rannalla. Tämän vaaran jyrkilläkin pohjoisrinteillä sijaitsevan metsälaitumen kasvillisuus
vaihtelee hakamaisista sekapuustoisista alueista
harmaaleppävaltaisiin suuriruohoisiin lehtoihin,
ranta-alueen korpiin ja ylimpien rinteiden puolukka-mustikka – tyypin kuusikoihin. Alueen läpi
virtaa myös puro, jonka rannalla on suursaniaisten
muodostamaa lehtoa. Vuosikymmeniä kestäneessä laidunnuksessa oli 1980 ja 90 –luvuilla tauko,
mutta nykyään suunnitelmallinen laidunnus on
aloitettu uudelleen. Tauosta huolimatta hakamailla
ja harmaaleppälehdoissa on vielä nähtävissä laitumen aiempi edustava rakenne metsäaukioineen
ja niitä reunustavine vanhoine maisemapuineen.
Hoidon avulla laidun on mahdollista palauttaa
edustavampaan tilaan. Alueen huomionarvoisia
lajeja ovat ahomansikka ja jäkki.
6.20 Kuusela (Mäkinen), Parkua (P)

vanha kauppa
pihapiiri
komea tiilinavetta kellareineen

Parkuantien varressa sijaitseva pihapiiri on rakennettu vuoden 1930 jälkeen. Rakentajana toiminut
Frans Olavi Mäkinen toi Amerikasta uusia ajatuksia. Päärakennuksessa on vaikutteita tuon ajan
amerikkalaisesta puurakentamisesta: korostettu
piikkimäinen kuisti ja ikkunanpielien koristelu
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oli hyvin tyypillisiä piirteitä amerikkalaisissa rannikkotaloissa. Kuusela sijaitsi heti alusta saakka
Kajaani-Mustolanmutka-Sotkamo -kylätien varressa, joten kauppatoiminta oli luonnollinen toimenkuva. Taloon on tehty omistajan vaihdoksen
yhteydessä pieni lisäosa, joka lähes tasakattoisena
ei istu luontevasti vanhan taitekattoisen rakennuksen kylkeen.
Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on erikoisen
hieno tiilinavetta, talousrakennus ja piha-aitta. Piiri
muodostaa neliön. Päärakennus on tehty hirrestä
1933, perustettu lohkokiville ja katto rakennettu
mansardiksi eli kainuulaisittain taitekatoksi. Nurkkien yläosiin on rakennettu ns. kissanpenkit. Talo
on vuorattu jo 1930 – luvulla, mikä ei ollut tuohon
aikaan tavallista maaseudun rakennuksille.
Punatiilinen navetta on yksityiskohtia myöten
erittäin hienoa käsityötä. Rakennus sijoittuu pieneen rinteeseen ja sitä kautta pohjoispäädyn alle on sijoitettu tiilikellari omalla sisäänkäynnillä.
Kellarin sisäänmenokäytävän seinälle on muurattu
komea rakentajan laatta, jossa lukee ”RAKENNETTU 1936 F. O. Mäkinen”. Navetan takaseinään on
äskettäin tehty kaksi oviaukkoa.
Talousrakennus on vanha kauppa. Hirsisessä
rakennuksessa on varsinainen kauppahuone ja eri
tiloja erilaisille myyntiartikkeleille. Osaa tiloista on
käytetty myös majoitukseen. Rakennus on matala,
kuten aittakin, joka on osin muutettu autotalliksi.
Sen takana sijaitsee latorakennus.
Kuuselaan liittyy kauppahistoriaa ja sen rakennukset ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita.
Kohde on näkyvä tievarsikohde, mutta varsinaista
perinnemaisemaa sen ympärillä ei enää ole.
6.21 Kylmälä / Paavola, Parkua (P)

vanha neliöpihapiiri
suuri päärakennus
kivinavetta

Nuas 17 Kellari on isojaosta saakka ollut Korholanmäki 13. Parkuan lounaispuolen mäelle sijoittuvassa talossa on oikein tyypillinen suuren talon
pihapiiri. Päärakennus, navetta, aitat ja muut sivurakennukset ovat klassisesti neliöön sijoitettuina.
Peltoaukean keskelle keskellä pihapiirin pohjoissivulla on hirrestä tehty päärakennus vuodelta 1910.
Rakennuksella on mittaa 25 metriä ja tiloja on kahdelle perheelle (Paavola), minkä vuoksi talossa on
myös kaksi umpikuistia. Kylmälän päässä kuistilta
on pääsy suoraan pirttiin ja toinen ovi eteiseen,
josta pääsee keittiöön ja kahteen kamariin. Pirtin
rapattu kiviuuni patsaspiippuineen on todella komea ja klassinen. Toiselta kuistilta pääsee suoraan
toisen perheen salimainen pirttiin ja kamareihin.

Pihapiirin eteläsivulla on kaksiosainen kivinavetta vuodelta 1922. Sen yläosa on hirttä ja heinävintille johtaa ajosilta. Kylmälän puolella pihaa
rajaa kaksiosainen piha-aitta ja Paavolan puolella
kolmiosainen. Pihapiiri on siis tiukka neliö. Pihatien varrella on riihi ja erikoinen rinta-aitta. Sen
lienee ikää noin kaksisataa vuotta, ja se on suorasivuinen ja koristeeton. Aitta on sijainnut aikaisemmin pihatien varressa lähempänä taloa. Kylätien
sivussa ja pellon laidassa on vanha saunarakennus,
joka on toiminut myös kuivaamona. Pihapiirin
eteläpuolella sijainneesta pajasta on jäljellä vain
pohjakivet.
Kylmälän pihapiiri on asemakaavallisesti ehyt
ja siksi arvokas, sillä Sotkamosta löytyy enää vain
muutama oikea neliöpiiri. Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas. Läheisyydessä asutaan, joten
pihapiirillä on tavallista suurempi mahdollisuus
säilyä.

Kuusela.

6.22 Lontanniemi, Korholanmäki (P)
Katso Koukkari, Korholanmäki
6.23 Merilänlehto, Lontaniemi,
Korholanmäki (P)

pienen torpan pihapiiri
toinen Sotkamon pienimmistä kivinavetoista
Pieni Merilänlehdon torppa sijaitsee Tuulivaaran
länsisivulla. Tilalla on kesäasuntona toimiva päärakennus vuodelta 1927 ja pieni kivinavetta vuodelta
1917. Navetta on kooltaan ulkoa 8 m x 8 m ja siten
yhtä pieni kuin Parkuan Jaakkolassa. Pihapiirissä
on lisäksi tuoreempi piharakennus ja kauempana
sauna ja lato.
Ympäristön puusto on hakattu äskettäin ja maisemat ovat kuin kuusta.
Kohteella on rakennushistoriallista arvoa.
6.24 Moilala, Korholanmäki (P)

kantatalo 1500 – luvulta
kaunissuhteisia vanhoja rakennuksia
Korholanmäen kylän kantatalo Moilala on tunnettu
1600 – luvulla Nuas 2 Kolehmalana. Alkuperäinen
Kolehmala on itse asiassa käsittänyt kolme savua,
joista on myöhemmin muodostunut kyläalueen
talot. Kolehmainen on ollut aikoinaan sepän nimitys ja samalla tarkoittanut suuriluista ja vahvaa
miestä.
1600 – luvulla on puhuttu Kolehmalankylästä.
1900 – luvulle tultaessa peltoaukealla on yhä jäljellä kantatalot: Kanala, Moilala ja Muhola. Moilala
jakaantui kahtia vuoden 1934 tulipalon jälkeen, jolloin toisesta puoliskosta on tuli Jaakkolan talo.

Kylmälän kuisti.
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Alkuperäiseen Moilalaan on rakennettu puurakentamisen kultakaudella eli 1930 – luvulla talo,
joka valmistui tarkalleen vuonna 1935. Talossa on
umpikuisti, eteinen, pirtti, keittiö ja kaksi kamaria. Talo on mainiossa kunnossa ja sisältä se on 50
– luvun pinnoilla. Palanut vanha pirttirakennus on
ollut kylän suurin, sillä sen sisätila on ollut 10 x 10
metriä, ja ”pirtin uunissa on mahtunut nukkumaan
kaksi renkiä”.
Pihapiirissä on uudempi tiilinavetta ja pitkä
piha-aittarakennus. Kumpikin on tehty 1950 – luvulla. Eteläpuolella on kaunispiirteinen ja leveäräystäinen vilja-aitta, jonka yläkerrassa pidetään
talon vanhoja papereita säilytyksessä. Asiakirjoja
löytyy aina vuodesta 1811 alkaen. Sen takasivulla
on kaksi muuta suorasivuista aittaa.
Moilala on tyypillinen kerroksellinen pihapiiri,
mutta hoidettu poikkeuksellisen hyvin. Sen kulttuurihistoriallinen arvo tulee kohoamaan vastaisuudessa.

Moilalan aukea.
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6.25 Muhola, Korholanmäki (P)

hyvin erikoinen ja rakennushistoriallisesti arvokas
piharakennus
Korholanmäen kylän ensimmäisiä asuinpaikkoja
mainitaan jo vuoden 1555 verotiedoissa. Tuolloin
Kolehmalaksi nimitetty talo jakautui kolmeen
osaan ja yhden talon numeroksi tuli Nuas 3, mutta nimi oli tälläkin vielä Kolehmala. Tämä oli tavallista virallisissa papereissa, mutta käytännössä
taloilla oli jo tuolloin kutsumanimiä. Tämän talon
kohdalla käytettiin yleisesti nimeä Muhola, joka
kuvaa pellon murevuutta ja hyvää sopivuutta viljelyyn. Talo on nyt Korholanmäki 4. Perimätieto
kertoo Muholan sijainneen ns. Kanalan haan (katso
Kanalan haka, Korholanmäki) kohdalla nykyisen
asuinpaikan pohjoispuolella. Tästä vanhasta asuinpaikasta on saman tiedon mukaan peräisin nykyisen pihapiirin erikoinen piharakennus, jonka hirret
oikeastaan olisivat vanhemmasta pihapäästä.
Piharakennus on kapearunkoinen ja tyypillinen
pihanpää, jota on jatkettu kalusuojilla. Erikoiseksi
rakennuksen tekee sen hallittu ulkonäkö ja erikoiset yksityiskohdat: pääoven ympärillä on nimit-

täin erikoinen ja antiikkinen kartanoiden sisäänkäynteihin tyypillisesti kuuluva katosuloke, jonka
reunaa koristaa hammaslista karniiseineen. Koriste on vanha ja ainutlaatuinen Sotkamossa. Muut
yksityiskohdat, kuten päädyn ikkunat ja räystäät
kielivät rakennusajankohdan olevan mahdollisesti
1920 – luvun. Rakennuksessa on kellari, jonka sisäänkäynti on varustettu omalla päreillä vuoratulle
pienellä katoksella. Rakennukseen on tehty autotalli ja ovettomana se ei ole kunniaksi erikoiselle
rakennukselle.
6.26 Mäkelä, Korholanmäki (P)

romanttinen pieni pihapiiri ympäristöineen
Simo Hurtta
Muholan pitkä historia heijastuu pihanpään ovikoristeestakin.

Tuuliniemenvaaran länsirinteen lehtomaisemaan
sijoittuva pieni talo on romantikon unelma. Paikka
on hyvin rauhoittava, sitä rajaa korkea kuusikko
pohjoistuulien puolelta ja korkea sekä kivinen vaaranrinne pirunpeltoineen itäsivulta. Maaperä talon
läheisyydessä on rehevää kasvaen runsaasti tyypillistä perinnekasvistoa ja mm. leppää. Pihapiiri
koostuu vuonna 1923 tehdystä mansardikattoisesta talosta, matalasta puisesta navetasta, saunasta ja
perunakuopasta sekä varastorakennuksesta. Ympäristöä rakennuksineen ja yksityiskohtineen on
arvostettu erikoisen paljon. Kaikki vanha alkaen
heloista ympäristön riukuaitoihin on säilytetty ja
hoidettu taiten.
Kallion päälle rakennetussa talossa on umpikuisti, jossa on kauniit vanhat ruutuikkunat ja
mansardikatto siinäkin. Talo koostuu parista kamarista ja tuvasta. Ikkunat ovat T-mallia. Ullakkotila on luonnollisesti korkea. Talon ikkunoiden ja
räystäiden koristeet ovat tyypillisiä nikkarityylille,
mikä vielä 1920 – luvulla paikoin innosti rakentajia.
Mallia on perimätiedon mukaan haettu Kajaanista
lääkäri Suopangin talosta. Mäkelän talo on maalattu ns. jokivarren talon tyyliin eli punaisen talon
kuisti on keltainen. Talo on äskettäin huoltomaalattu samoilla väreillä.
Myös navetta lienee tehty 1920 – luvulla. Harmaa ja mataluudellaan tilaa talolle antava rakennus
on mitä eleettömin ja repsahtaneisuus puhuttelee
visuaalisesti tyrmäävällä tavalla. Pohjoispuolella
on vanha aitta lato-osineen, kun taas eteläpuolelle
sijoittuu ryytimaa kaivoineen ja sauna. Talon läheisyydessä on kauniisti kivestä rakennettu perunakellari. Sen oven pienassa on vuoltuna vuosiluku
1839.
Mäkelä on 1920 – luvulle tyypillinen talo harvinaisen alkuperäisasuisena. Sitä täydentävät
harmaat sivurakennukset ja muikea lehtomainen
lähiympäristö. Kohde on rakennushistoriallisesti

Mäkelän päärakennus.

Parkuan isoluhdin ovia.
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Kankaankylän hevoslaidun.

erikoisen arvokas. Lähiympäristössä on erilaisia
perinnebiotyyppejä. Tällainen kohde tulisi pystyä
jättämään jälkipolville ihailtavaksi. Säilymisen
kohdalla asenne ratkaisee ja tässä kohteessa omistajilla sitä ilmiselvästi on. Ympäristön pitäminen
tässä tilassa edellyttää jatkuvaa hoitoa, harvennusta ja puuston kontrollointia. Maaperän rehevyyden
ylläpitoa voisi edesauttaa esimerkiksi lampaiden
laidunnus.
Taloon liittyy legenda, jonka mukaan Soikonlahden rannan tuntumassa on sijainnut Simo Hurtan
eli Simon Affleckin pakoreitin venepaikka ja Mäkelän paikkeilla hänen pakopirttinsä.
Simo Hurtta oli 1700 – luvun alussa toiminut
häikäilemätön keskiaikaisen hallintotavan viimeinen edustaja alueella. Hän edusti esivaltaa ja
saattoi itse määritellä valtansa rajat uskomattoman
pitkälle. Tosinaan hän puolusti raivoisasti alueellista turvallisuutta, mutta useimmiten käytti häikäilemättömästi hyväkseen alamaisiaan. Taloudellisesti
romahduksen partaalle ollut Ruotsi vaati veroja
aina vain enemmän, joten Affleckin oli helppo perustella tekemisiään valvojilleen oikein päin. Affleck piti pohjoista hovia läheisessä Turunkorvassa,
joten häneen liittyy paljon paikallisia legendoja.
Muut hovit sijoittuivat Pielisjärven tienoille. Turunkorvaa hän suunnitteli eläkepäiviensä asuinpaikaksi, mutta sarkasota seurauksineen lopetti
haaveet ja lopulta Affleck teki itsemurhan.
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6.27 Mäki-Tervolan metsälaidun,
Kankaankylä, Korholanmäki (P-)

pienipiirteinen laidunalue, josta voisi kehittää laajemman kokonaisuuden
Kontinjoelta Lontan rantaan johtavan kylätien sivussa oleva haka ja laidun löytyvät peltojen sivusta
etelään laskevassa rinteessä. Laidun vaihtelee metsäisestä haasta peltolaitumeen. Alueen kasvillisuus
on heinävaltaista, mutta alueella viihtyy myös ahomansikka ja jäkki. Aluetta on rajattu mm. puuaidoin. Kylätien reunassa on vanha riihi, joka tuo
laitumen reunalle historiallista painoa. Sen läheisyydessä sijaitseva parakki on mitä vaikeimmalla
paikalla. Alue on lehtoista laajemmaltikin. Maasto
on kiinnostavan vaihtelevaa ja maisema kylätieltä
kohti Korholanmäkeä on kaunis. Laitumen pohjoisreunalla sijaitseva Kanervan talo navetoineen
on pittoreski asuinympäristö.
6.28 Naparinta, Korholanmäki (P)

kaunis, osin kerroksellinen pihapiiri

Korholanmäen korkeimman vaaran eli Napavaaran pohjoispuolella sijaitseva Naparinta on Hyyrön (Antikkalan) sotilasvirkatalon vanhempi torppa. Nuorempi torppa oli Korpela. Naparinnalla on
ollut asuttu ainakin 1800 – luvun alusta saakka.
Rinteessä sijaitsevan pihapiirin asuinrakennus on
tehty 1930 – luvulla. Talo on korkea, sillä ullakko on

suuri. Talon edessä on kaunis vanhoilla ruutuikkunoilla varustettu lasikuisti. Luonnonkivistä hakattu
kivinavetta vastapäätä taloa on tehty vuonna 1937.
Navetan yläkerrassa on heinävintti ja sinne johtaa
ajosilta rakennuksen päädystä. Pihapiirissä on pihapää eli asuttava aitta, sekä piha-aitta 1950 – luvulta. Pihapiirin takana Koiraviidan polun varrella
on lisäksi kaksi aittaa, riihi ja lato. Toinen aitoista on
melkoisen vanha ja siinä on pieni otsa, sekä suorat
posket. Aitta lienee ainakin 200 vuotta vanha. Pihatien varrella on pieni saunarakennus.
Naparinta on hyvin hoidettu ja kaunis pienen
talon pihapiiri rakennuksineen. Sillä on huomattava rakennushistoriallinen arvo.
6.29 Parkua, Parkua (P)

vanha asuinpaikka
isoluhti
perinnemaisemia, hakamaisemia
Parkuan talo sijaitsee korkeassa lehtomaastossa
kunnan lounaisreunalla. Talo on vanha ja tunnettu 1600 – luvun alussa Hannilanmäkenä (Hannila).
Tuolloin isäntinä olleet Mustoset ovat kaskenneet
ympäristövaaroja hyvin laajalti jopa Nuasjärven
pohjoispuolella, mikä on aiheuttanut useita riitoja.
Talon nimi muuttui 1600 – luvun lopulla Jormas 16
Mustolaksi ja isojaossa Suutareiden vaikutuksesta
Jormas 14 Parkuaksi. Suutareita asui pitkään Vuokatin Parkuanvaaran läheisyydessä Vuorimäessä
eli nykyisessä Mustinlehdossa ja nimi kulkeutui
talolle sieltä. Komulaisten suku on hallinnut kylän
taloista suurinta osaa 1860 – luvulta saakka. Sitä
ennen suku on asunut mm. Vuokatin Jäätiössä ja
Määttälänmäen Karjalassa. Mistä parkua -sanan
alkuperä sitten tulee, sitä ei tarkoin tiedetä. Tarinoiden mukaan Parkuan pellon laidassa on ollut raippapetäjä, jota käytettiin yleisenä rankaisupaikkana
ja uhrit ”parkuivat” paikalle nimen. Lähiseudun
nimistö johtaa muutoinkin helposti harhaan, sillä
nykyään Mustolan talo sijaitsee Mustolanmutkassa
ja sen talon alkuperäinen nimi on ollut Jormas 24
Mikkola.
Hannilanmäen eli Parkuan alkuhistorian oletetaan liittyvän kauhunsekaisiin 1500 – luvun lopun
kahinoihin, jolloin väestöä siirtyi asumaan rannoilta vaaroille.
Naapureita Parkuan talolle syntyi varsinkin
1760 – luvulla, jolloin vaaraympäristöihin levisi
laajalti asutusta ympäri pitäjää.
Nykyään Parkuan pihapiiri sijoittuu loivaan rinteeseen peltojen keskelle. Parkualta on kaunis kaukomaisema Vuokatille. Itäpuolella näköetäisyyden
päässä on Vuoreksen talo, katso Vuores (Huotari),
Parkua. Pihapiirissä on vanha ja uusi päärakennus,
vanha kivinavetta ja komea isoluhti. Piha on alku-

jaan ollut selkeän kahden talon pihapiiri, mutta
toisen talon puoliskot sivurakennuksineen on viety
läheisiin Vuorekseen ja Kellarin taloihin perinnönjaon yhteydessä 1920 – luvulla.
Vanha päärakennus on tehty vuonna 1885. Suuri
hirsitalo on vuorattu ja siinä on pirtin lisäksi neljä
huonetta. Talossa on kaksi kuistia, pirttiin ja salin puolelle. Parkuassa on säilynyt vanha kello
vuodelta 1810. Parkuassa on toiminut kyläkoulu
vuosina 1925 – 28. Talo on ollut jaettuna veljesten
perheiden kesken. Rakennusta on remontoitu 1960
– luvulla reippaalla kädellä. Rakennuksen yläpuolelle irti pihapiiristä on tehty uudempi talo 1970
-luvulla. Kivinavetta on vuodelta 1924 ja sitä on
remontoitu, sekä laajennettu useaan otteeseen mm.
tiilisellä osalla.
Isoluhti on hieno rakennus. Kaksiosaisessa rakennuksessa on kaksi kerrosta ja yksi kammion
ruusuaukko. Jyhkeä isoluhti on valmistunut vuolumerkin mukaan vuonna 1829 ja se pitänee paikkansa kuluneisuudesta päätelleen. Ovista ainakin
oikean puoleinen on alkuperäinen. Siinä on koristeena salmiakkikuvio eli se on tyyliltään uusklassinen. Kapeasta kammiosta pääsee luukkujen kautta
yläkertaan. Aitan takasivulla on ollut oviaukko,
joka on peitetty: toinen puoli aitasta kun on ollut
toisella pihalla sijainneen Vuoreksen kantatalon
käytössä.
Parkuan kuivaamo sijaitsee Parkuan tien varressa sen eteläpuolella. Hirsisen rakennuksen katolla hoippuu vieläkin tuuletusputki ja peltinen
tuulenohjain, joka alkaa olla harvinaisuus.
Parkuan isoluhti on erikoisen arvokas rakennushistoriallisesti. Parkuan pihapiiri ja sen ympäristö
lähitaloineen on tyypillistä vaaramaisemaa, josta
tunnistaa ihmisen kosketuksen. Parkuan isoluhdin kulmilla voi nahkassaan todella aistia menneen
ajan.
Koirajärven suunnassa Parkuantien varressa on
perinnemaisemia, jotka on luokiteltu arvokkaiksi
perinnebiotoopeiksi. Myös Parkuan talon pohjoispuolen hakamaastot lepikoineen ja läheisen Parkuan koulun eli entisen Otralan talon puustoittuvat
lepikot ovat hienoja perinneympäristöjä.
Parkuaan liittyy tarina rappareista: Jormasen Suutariin oli rapparit ehtineet ja tyhjentäneet talon
vilja-aitat. Rapparit olivat ajaneet reet talon peltojen takaisen törmän alle ja jääneet vahtimaan,
josko karkuun mennyt talonväki palaisi takaisin
ja paljastuisivat. Mutta isäntä oli hoksannut asian
ja tappanut hevoset törmän alla, sekä hiihtänyt
metsään useita hiihtojälkiä, joten rapparit olivat
ymmällä, mitä jälkiä seurata. Useita päiviä myöhemmin ja jälkiä seurattuaan rapparit tulivat nyt
Parkuana ja tuolloin Mustolana tunnetun talon
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pihalle ja huutelivat, että kyllä ”Ähvä” Mustonen
eli isäntä vielä kiinni saadaan. Löysivät aitan sillan
alta piilon tavaraa täynnä, mutta väsyneinä eivät
jaksaneet enää polttaa taloa vaan palasivat Suutariin ja sen koommin ei heitä enää näkynyt. Tarujen
mukaan rapparit eivät kaikki olleet kaukaa, vain
Haapakylältä (Valtimo) saakka.
6.30 Parkuan entinen koulu, Parkua (P)

vanhaan taloon tehty entinen koulurakennus
komea pihakuja

Piippolan luhdin ruusuaukko.

Parkualla koulunkäynti aloitettiin 1.9.1925 Parkuan talossa. Vuoden 1928 syksyllä avattiin koulu
Otralan talossa, joka oli muutettu koulukuntoiseksi. Talossa asunut Meriläisen suku muutti tuolloin
Korholanmäen Viisikantaan. Otrala on aikoinaan
erotettu Mustolan eli Parkuan talosta.
Koulurakennusta laajennettiin sotien jälkeen ja
talosta tuli L – muotoinen. Koulu toimi rakennuksessa vuoteen 1970, josta lähtien se on ollut yksityisomistuksessa. Rakennukseen on tehty remontti
1980 – luvulla. Pohjoispääty on kellarin päällä ja
siinä on kaksi entistä opettajan asunnoille tehtyä
kerrosta. Koulun puoli on vanhempi ja kerroksia
on vain yksi.
Pihapiiri sijaitsee kummulla ja pihatien varressa
on näyttävä vanha lehtikuusikuja. Ympäristö on
luonnonkaunista. Koulun läheisyydessä on hyvin
huonokuntoinen Parkuan seurantalorakennus.
6.31 Piippola, Parkua (P)

erikoisen hienoja ja vanhoja aittoja
Sotkamon vanhin isoluhti
yksi vanhimpia vilja-aittoja
Pirttimäki.

Pöppölä.
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Jormaskylän kantataloista viimeisimmät syntyivät
1750 – luvulla, jolloin Saarimäelle Parkuan eteläpuolelle noin 300 metriä merenpinnasta perustettiin Jormas 34 Sammalmäen tai kansankielellä
Sammaleen uudistalo. Sammaleesta on hyvin vähän historiatietoja, mutta voimaa talossa on ollut,
siitä on todisteena 1700 – luvulla tehtyjen ja vielä
paikalta löytyvien rakennusten koko. Epäillä sopii,
voisiko tämä olla sarkasodan aikainen pakopirtin
paikka, joka olisi ns. vanhalla varakkuudella tehty
kookkaaksi jo ennen kuin se virallistettiin uudistilaksi vuonna 1750.
Nyt Jormas 41 Piippolan iso päärakennus on
luhistumassa paikoilleen, yksi kylän suurimmista
kivinavetoista on romanttinen raunio ja vanhat aitat porskuttavat aikaa vastaan. Pihapiirin itäsivulla
on kolmiosainen todella kookas isoluhti vuodelta
1752. Siinä on kolme osaa, joista yhdessä on tavara-aitta, keskellä hevosellakin läpikuljettava sola ja
kolmannessa on hevostalli. Rakennus on mahtava

Parkuan koulutie.
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kooltaan ja erikoisen hyvää käsityötä. Esimerkiksi
hammaskarviliitokset ovat uskomattoman hienoja
kaarevia pintoja. Konsolien päät on koristeltu tyypilliseen tapaan vinopinnoilla. Kaksikerroksisen
aitan kammiossa on kolme ruusuketta. Aitta olisi
pelastettava pian. Aittaan liittyy epätavallinen piirre: se ei ole symmetrinen. Jokaiset kolme osaa on
erikokoisia, niin myös ruusukoristeet. Sotkamossa
on Piippolan luhdin lisäksi vain yksi epäsymmetrinen isoluhti Sumsan Ruokomäellä. Piippolan
isoluhti lienee Sotkamon vanhin. Piirteiden perusteella voisi arvailla, että isoluhdin tekijät ovat ehkä
olleet kirkonrakentajia.
Peltoaukean reunassa ja Saarijärven rantaan
johtavan vanhan polun sivussa sijaitsee vilja-aitta,
joka lienee vielä vanhempi kuin isoluhti. Rakennus
saattaa olla vanhimpia Sotkamossa. Otsa-aitassa
on kammio ja suorat posket. Sen sisään kääntyvässä alkuperäisessä lankkuovessa on puusaranat ja
kiilatut pihtipielet. Mikä hämmästyttävintä, tuohimalkakate on vielä vanhoilla vitsaksilla kiinni ja
neulaspuut istutettu hirsiin puunauloilla! Antikvaarinen aitta on aito museorakennus, mutta kohtalon hetket ovat käsillä, sillä kate vuotaa pahoin.
Pihapiiri on hunningolla ja aittojen kohtalo
enemmän kuin vaakalaudalla. Kohde ei ole vanhaa
rakennuskantaa rakastavan toiveuni tällä hetkellä
ja erikoisen kallisarvoiset aitat tuhoutunevat parissa vuodessa korjauskelvottomiksi.
6.32 Pirttimäki, Parkua (P)

vanhoja rakennuksia
kivilouhos

Nuas 14 Pirtti on Korholanmäen kylän länsiosan
kantataloja. Omalla vaaran laella sijainnut talo on
mainittu asiakirjoissa jo 1750 -luvulla, joten paikalla on asuttu ainakin siitä saakka. Tuolloin talossa
asui sotamies Olli Korhonen: sarkasodan jälkeen
miehistä suurin on mainittu sotilaiksi. Myöhemmin taloa on asuttanut muun muassa Tervon ja
Rusasen suvut.
Pirttimäki on ollut suuri talo ja sen näkee yhä
paikan päällä. Paikalla on ollut kahden talon pihapiiri, joskin Ylitalosta ei ole jäljellä enää kuin raunioita ja todella hieno tallirakennus. Pirttimäen puolella on iso talo, mansardikattoinen kivinavetta ja
todella suuri piha-aitta. Talo on tehty mahdollisesti
1930 – luvulla, mutta siinä on vanhempiakin osia.
Sen tiloja ovat pirtti, keittiö, eteinen, sali ja kaksi
kamaria. Tiloja on remontoitu, eivätkä ne ole enää
alkuperäisasuisia. Talo on lautavuorattu ja ikkunat
ovat T – mallia.
Vastapäätä taloa on leveärunkoinen kivinavetta, yläkerrassa on iso heinävintti mansardikaton
alla. Silta on betonia ja rakennusta on remontoitu
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suhteellisen paljon. Pihapiirin itäsivulla on pariaitan, tallin ja varaston yhdistelmä. Aitat ja talli ovat yhtä hirsirakennetta. Rakennus on tehty
mahdollisesti 1800 – luvun puolivälissä ja siinä ei
ole lainkaan koristelua. Rakennus on kaksi kerrosta korkea ja juhlava muutoinkin olemukseltaan.
Tallin ovia on muutettu.
Ylitalon paritalli on vanhin aukean rakennuksista, sillä lienee ikää noin 200 vuotta. Rakennus on
kaksi kerrosta korkea ja rintamallia. Rakennuksen
konsolikoristeet ovat erikoiset, samanlaisia ei liene
Kainuun alueella tavattu. Konsoleissa on riiapuun
paikka räystäällä, joka kielii hyvin vanhakantaisesta tuohikaton tuentamallista, jota suosittiin Pohjanmaalla. Rakennus on huonokuntoinen.
Pirttimäen pihapiirin rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa, mutta niiden tulevissa
korjauksissa kannattaisi ottaa huomioon nykyistä
paremmin niiden rakennustapa ja pyrkiä osin jopa palauttamaan niiden piirteitä. Ylitalon talli olisi
vielä pelastettavissa. Pirttimäen rakennuksissa on
poikkeuksellista mahtavuutta, mitä löytyy myös
naapurista Pöppölästä (Pöppölä, Korholanmäki).
6.33 Purola, Nuasjärvi, Korholanmäki (P)

kivikautinen asuinpaikka

Asuinpaikka sijaitsee Nuasjärven etelärannalla,
Jormasjoen suulta noin 2 km luoteeseen, metsäisellä ranta-alueella, Heikinluoto -nimisen paikan
kohdalla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille
rannalta ja rantavedestä.
Löydöt ovat kiviesine, kvartsiesineitä ja -iskoksia.
6.34 Pöppölä, Parkua (P)

erikoisen suuri päärakennus, ainoa mutterikuisti
Sotkamossa
pihapiiri
kivinavetta
Pöppölampi – nimisenä mm. henkikirjoissa esiintyvä talo Nuas 13 on merkitty uudistilaksi vuonna
1774. Talossa on asunut myöhemmin kaksi perhettä, jolloin toisesta on muodostettu Nuas Lambi
21. Talo on tunnettu taas isossa jaossa yhdellä numerolla ja nimellä Korholanmäki 9 Pöppölampi.
Nykyään talo on jaettuna taas kahtia, mutta sitä
kutsutaan yleisesti vain Pöppöläksi. Pöppö -nimelle ei ole pätevää selitystä, mutta hauska se ainakin
on.
Nykyään Pöppölässä on kohtalaisen hyvin säilynyt pihapiiri rakennuksineen. Vanhan todella
kookkaan asuinrakennuksen lisäksi pihassa on
uudempi talo, kivinavetta, talli, piha-aitta ja saunarakennus. Vanha päärakennus lienee rakennettu

Pöppölän talon pohjakaavio.

1900 – luvun alussa. Hyvin leveärunkoisen talon
sisäpihan puolella on kaksi kuistia, joista toinen on
normaali umpikuisti, mutta toinen on Kainuussa
harvinainen mutterikuisti, jonka kattokin on monilappeinen. Kuisteista päästään kahteen erilliseen
asuntoon. Talolla on pituutta 27 metriä, joten rakennus on yksi Sotkamon suurimmista päärakennuksista. Perimätiedon mukaan Pöppölän nykyisen
talossa on vaikuttanut Rusasen ja Tervon suvut ja
nykyisen vanhan päärakennuksen on tehnyt Määtän suku.
Mutterikuistin kautta pääsee eteläpuolen tiloihin, joita ovat eteinen, tupa ja kaksi kamaria (tupa on talon vanha sali). Suuresta ja kantikkaasta
lasikuistista taas päästään pohjoispuolen tiloihin,
jossa on iso eteistila, keittiö, pirtti ja kaksi kamaria
päädyssä. Vanha pirtti on ollut nykyisen pirtin ja
kamarien kokoinen eli noin 9 x 10 metriä! Talon
räystäät ovat erikoisen pitkät ja kate on tiiltä. Erityisesti pitää mainita vuoliaisten nokkien ja räystäspoikosten hieno vuolutyön korkea laatu. Vastaavia löytyy esimerkiksi Tuhkakylä Tuhkalasta. Talo
on vuorattu helmipaneeliponttilaudalla, joka on
maalattu keltaiseksi, mutta uusintamaalattu etelä-

päädyn osalta punamullalla. Pöppölän talo on kuin
kartano. Toinen asunto on tyhjillään ja toinen kesäkäytössä; vanha sisustus hienoine kalusteineen
on tallessa.
Pihalla vastapäätä taloa sijaitsee kivinavetta, jolla lienee ikää noin sata vuotta. Navetan vinttiosa on
hirttä ja korkeaa mallia. Vintille johtaa kookas ajosilta ja sen alapuolella on hevostalli. Pohjoispäässä
on hyvin kookas hirsinen heinälato. Navetta on
erikoisen syvä eli noin 11 metriä. Navetan sivulla
on pihasaunarakennus 1950 – luvulta. Pihan pohjoissivulla sijaitsee kaksiosainen ja – kerroksinen
aitta, jossa on suorat koristeettomat seinät, mutta
erikoisen hyvin yhteen sovitetut hirret hakanurkkineen. Aitan katto on poikkeuksellisen loiva ja
räystäät ovat mahtavan pitkät.
Talon pohjoispuolella on toinen vanha hevostalli, joka lienee siirretty nykyisen saunan paikalta.
Eteläsivulla on 1970 – luvulla rakennettu matala
talo. Sen paikalla sijainnut pihanpää eli renkitupa on siirretty varastoksi alarinteen puolelle ladon viereen. Länsipuolen pellolla nököttää kaksi
aittaa, joista toinen on jauho- ja toinen vilja-aitta.
Vanhempi lienee tehty 1800 – luvun puolivälissä
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ja siinä on otsa ja suorat posket. Uudempi on ehkä
1900 – luvun alusta ja se on suorasivuinen sekä
koristeeton, mutta leveärunkoinen.
Pöppölän pihapiiri edustaa tyypillistä suuren
tilan pihapiiriä. Päärakennuskin on pohjaltaan tyypillinen talonpoikaistalo, mutta tässä tapauksessa
se on jaettu kahdelle perheelle. Mutterikuisti on
erikoisuus, jollaisia ei Sotkamosta muualta löydy.
Rakennus on kooltaan erikoisen massiivinen ja
siinä on nähtävissä muitakin selviä itäisen rakennustavan vaikutuksia klassiseen tyyliin sekoittuen eli talossa on venäjän vallan aikaisia piirteitä.
Kivinavetta on erikoisen suuri ja omaperäisesti
tehty, sillä sen olemuksessa on jotain piirteitä karjalaisesta rakennustavasta. Sivurakennukset ovat
rakennusteknisesti tavanomaisia.
Pöppölä on rakennushistoriallisesti poikkeuksellisen arvokas pihapiiri. Sen kunnossapito vaatisi
poikkeuksellista tahtoa ja rahallista panostusta rakennusten koon vuoksi. Rakennuksista mm. päärakennus vaatisi nopeita korjaustoimenpiteitä.
Pöppölän kartanomaiset rakennukset ovat hämmentävän suuria kainuulaisessa vaaramaisemassa.
Ympäristö on peltoa ja vanhaa hakamaata. Koillisessa kohoaa Korholanmäen Kirnurinne komeana
maisemajyrkänteenä.
6.35 Riekkilä, Korholanmäki (P)

komea suuren talon pihapiiri
yksi suurimpia kivinavetoita Sotkamossa
kotimuseo
tervahistoriaa
1500 – luvun puolivälin jälkeen nykyisen Korholanmäenkylän rannan tuntumassa sijaitsi savu, jota
sanottiin Kolehmalaksi. Talon isäntänä oli vuoden
1611 Oulujärven erämaan maakirjan mukaan Påhl
Kolehmainen, joka oli lähes veronmaksukyvytön
Suuren Karkuvuoden tuhojen vuoksi. Kolehmainen on aikoinaan tarkoittanut suuriluista ja kookasta ihmistä, joka oli kuin luotu sepäksi. Varsin
pian kantatalon ympärille tuli kaksi lisää ja kaikissa kolmessa Kolehmalan talossa asui Kolehmaisen
veljekset: Heikki, Mauno ja Lauri. Näiden ensimmäisten talojen oheen syntyi uusi Nuas 5 Riekkiläksi kutsuttu talo jo 1600 – luvun alkupuolella, ja
isojaon jälkeen se on tunnettu numerolla Korholanmäki 4.
Vuonna 1800 Riekkilän talossa oli poikkeuksellisen suuri asukasmäärä, oikea suurperhe, johon
kuuluivat haltijapariskunnan lisäksi kahden pojan
suurperheet. Se ei kuitenkaan ollut tavatonta, suurin yhtä taloa Sotkamossa asuttanut yhteisö kun oli
Turunkorvan Meriläisten neljän veljeksen perheiden kokoomus. Vuonna 1746 Riekkilän talo paloi
ja vahingot arvioitiin 220 kuparitaalarin arvoisiksi.
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Tuohon aikaan paloapu oli viisi kuparitaalaria per
kyläsavu eli järjestelmä toimi jo yhteisvastuullisesti. Suuren talon mittarina toimivat myös risukirveet
eli käskassarat, joita Riekkilästä löytyi vuonna 1819
useampiakin, ja joita löytyy yhä talon kotimuseosta. Samaan aikaan talossa oli myös erikoisen suuri
vene, jolla kyydittiin tervaa Ouluun.
Tilan osti vuonna 1864 alunpitäen Hiisijärveltä
Härmänmäen kautta tullut Härkösten suku 1800
ruplan hinnalla. Taloa ovat asuttaneet ennen Härkösiä muun muassa Kärkkäiset ja Mankiset. Suku
on asunut siitä saakka talossa. Nykyinen vanha
isäntä toimi sotien aikaan mm. ylikomentaja Mannerheimin autonkuljettajana, mistä on säilynyt
useita valokuvia. Vuonna 1954 taloon perustettiin
kauppapuutarha, jolle oli mallia haettu Tanskasta
saakka. Kasvihuonetilaa oli 450 m2.
Riekkilän Haaponiemessä oli 1900 – luvun alkuvuosina säännöllisen laivaliikenteen laituripaikka.
Sotkamon kookkaimpien kantatilojen joukkoon
lukeutunut talo on komea nykyäänkin. Keskellä
peltoaukeaa sijaitseva pihapiiri on neliön muotoinen ja siinä on todella suuri kaksikerroksinen päärakennus, komea kivinavetta, kaunis talli, vanha
vilja-aitta ja läheisyydessä toinen asuinrakennus.
Vanha talo on tehty vuonna 1867, mutta sitä on
jatkettu jo vuonna 1873. Keittiöstä rakennuksen keskivaiheilta johtaa portaikon kautta käytävä eteläpäädyssä sijaitsevaan perunakellariin, jolla on oma
katto ja joka on aivan kiinni pihatiessä. Samanlaisia
kellariratkaisuja on mm. saman kylän Rommakossa ja käytävän osalta Koukkarissakin. Soidinkylän
Kuninkaanniemessä vastaavanlainen kellari on
kooltaan suorastaan luola. Vuonna 1953 Riekkilän
taloon tehtiin suuri remontti ja 1990 – luvun lopulla
rakennettiin lisäosa. Nykyään rakennus on noin 30
metrinen ja osin kolmikerroksinen, mikä on sinällään luontevaa, sillä pihapiiri sijaitsee rinteessä.
Kivinavetan toinen puoli on tehty vuonna 1910
ja toinen vuonna 1911. Rakennus on mahtava
kooltaan ja lienee Hyvölän navetan jälkeen toiseksi kookkain kivinavetta Sotkamossa. Pihapiirin
eteläsivulla on kolmiosainen tallirakennus, jonka
aittaosassa toimii kotimuseo. Säilytettävää tavaraa on kertynyt huomattavasti ja niiden joukosta
tulee esille tervantekoon liittyvät kapineet. Talo on
ollut kuuluisa tervankeittotaidoistaan. Museossa
on myös mm. jääkisoja varten tehty rautainen kilpareki 1930 – luvulta, tervan soutajien matkakirstu
vuodelta 1857 ja ynnä muuta! Talliosa on muutettu
sinällään luontevasti autotalliksi.
Pohjoissivulla pihapiiriä on aikaisemmin etäämmällä rantapolun varressa sijainnut vilja-aitta. Se
on kaksikerroksinen ja otsamallia. Posket tulevat
pitkälle ja ne on poikkeuksellisesti lovettu kulmikkailla muodoilla. Aitta on 1700 – luvun mallia

ja Korholanmäen alueen vanhimpia rakennuksia.
Rakennus on korjattu Kainuun ympäristökeskuksen hallinnoiman työttömyystyöavustuksen turvin
vuonna 1998. Aitan paikalla on ollut aikaisemmin
kievarirakennus, sillä sitäkin toimintaa on ollut
1900 – luvun alussa. Aitan takana on 1950 – luvulla
tehty kesäkäyttöinen asuinrakennus ja sen takana
pellon laidassa varastona toimiva vanha riihi. Pihapiirin eteläpuolella on kasvihuoneiden jäänteet.
Riekkilä on todella suuren talonpoikaistalon pihapiiri. Sen rakennuskanta on arvokasta ja kotimuseolla on suuri antikvariaaninen merkitys. Ympäristö on laaja monen talon käytössä oleva peltoaukea. Maisemallisesti kasvihuoneiden raadot eivät
ole hyväksi. Talon ja järven välissä olevaa metsää
on avattu ja se on tuonut koko kylälle tärkeän maisemallisen ulottuvuuden. Tilan mailta löydettiin
pronssinen keihäänkärki 1960 – luvulla.

Riekkilä.

6.36 Rikkola, Loso, Parkua (P)
Vanha Losovaaran talo Jormas 23 Rickola on onnistunut säilyttämään nimensä ajan saatossa, mutta
numero on muuttunut Jormas 29. Yksinäisestä korpitalosta löytyy kirkon tietoja 1750 – luvun alusta
saakka. Korkealla vaaran rinteellä sijaitsevan talon
ympäristössä aistii yhä pitkäaikaisen ihmiskäden
kosketuksen. Pihamaalta on loistavat kaukomaisemat kaakkoon aina rakenteilla olevalle Talvivaaran
kaivokselle saakka. Tila on ollut aikoinaan huomattavan suuri kooltaan. Sen osti Sotkamon nimismies
Kaarlo Ojantakanen 1900 – luvun alussa ja hän
vietti siellä sota-ajan evakossa perheensä kanssa.
Sodan jälkeen nimismies möi talon koskemattomat
aarnimetsämaat Kajaani Oy:lle.
Pihapiirissä on nykyään jäljellä Ojantakasen rakennuttama talo vuodelta 1930. Taloa on korjattu
laajasti vuonna 1952, jolloin se sai nykyisen asunsa.
Alun perin rakennus on ollut ulkoasultaan samaa
tyyliä, kuin on saman omistajan rakennuttama Aatoksen pappila kirkonkylällä. Ullakon aurinkoikkuna on jäänne noilta ajoilta, muuten rakennusta
on yksinkertaistettu asultaan.
Pihapiirissä on vanha aittarakennus ja hirsinen
navetta, sekä sauna. Aitta on näistä vanhin ja lienee
tehty noin sata vuotta sitten. Navetta on tyypillinen pieni lehminavetta, jonka sivulla on sola ja
heinälato. Solan takana sijaitsee hirsinen lampola.
Navetta on hyvin heikossa kunnossa. Peltoaukean
takana puuston rajan tuntumassa sijaitsevat riihi ja
riihilato, jotka on tehty 1950 – luvulla.
Rikkolan rakennukset ovat arvokkaita. Sivurakennusten kattojen heikko kunto johtaa niiden
tuhoutumiseen. Ympäristö vaatisi välittömiä kunnostustöitä, ettei kaunis peltoaukea muuttuisi kokonaan vesakkokeskittymäksi.

Rikkolan niittyjä marraskelillä.

Rommakon navetassa on nykyään ravintolatiloja ja edustussauna.
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6.37 Rommakko, Korholanmäki (P)

tiivis neliöpihapiiri
kivinavetta
komea pirttirakennus
esimerkki rakennusten uusiokäytöstä

Korholanmäen Napavaaran itärinteille syntynyttä
taloa on kutsuttu aikaisemmin Jormas 52 Honkalaksi. Omistajien vaihtuminen nykyiseen Karjalaisen sukuun ajoittuu isojaon aikaan 1860 -luvulle,
jolloin talolle annettiin uudeksi nimeksi Jormas 59
Rommakko. Tila on siitä ihmeellinen, että sitä ei ole
jaettu isojaon jälkeen kertaakaan: Sotkamossa ole
enää jäljellä muita jakamattomia kantatiloja. Karjalaisen suku on lähtöisin Jormasjoen Karjalasta.
Peltoaukean keskellä kohoavalla kummulla
on nykyään komea vanha pihapiiri. Se koostuu
päärakennuksesta, L – muotoisesta navetasta ja
pihanpäärakennuksesta. Vanhan pihatien varressa on vilja-aitta ja länsipuolella pieni sauna. Uusi
Rommakon talo on tehty erilleen, ja hatun nosto
siitä, sillä näin tiiviiseen pihapiiriin ei uusi talo olisi
luontevasti istunutkaan.
Päärakennus on matala, mutta pohjakaavaltaan
kookas talonpoikaistalo. Siinä on alun perin ollut
todella vanha savupirtti, jonka jatkeeksi on vuonna
1900 tehty kamarit saleineen. Savupirtti on korvattu uudella pirtillä vuonna 1934. Nyt rakennus
on pystyrimavuorattu ja varustettu umpikuistilla.
Kuistilta pääsee eteiseen, josta oikealle on hirsipintainen pirtti, suoraan edessä keittiö ja vasemmalla kamarit ja sali. Pirtin vanha uuni on tallella,
ja muukin sisustus on vanhaa. Keittiöstä pääsee
lattian alaista käytävää pitkin perunakellariin, joka
on luonnonkivestä koottu holvitila rakennuksen
ulkopuolella ja talon päädyssä kiinni.
Navetta on vuodelta 1900 ja sitä on korjattu
vuonna 1965. Navetassa on luonnonkiviosa ja kulmittain siihen hirsinen talliosa. Navetan kiveys on
korjattu perusteellisesti 2000 – luvun alussa ja sisäpuoli on muutettu edustavaksi ravintola-/kokousja saunatiloiksi. Samalla itäpäätyyn on heinävintin
ajosillan tilalle tehty suuri avokatos, joka soveltuu
rakennuksen ulkonäköön yllättävän hyvin. Katoksesta on komea näkymä kohti kaakkoa ja Vuokatin
vaaroille.
Pihanpää on hirrestä ja siinä on kaksi ovea. Sisätiloissa on nykyään suuri oleskelutila suurine
avotulisijoineen. Vilja-aitta on tehty arviolta 1800
– luvun puolivälissä, joskin perimätiedon mukaan
se on tuotu suvun mukana Karjalan talosta. Aitta
on suorasivuinen otsa-aitta, jonka posket ovat suorat. Aitan viljalaarit ovat tallella.
Tilan uudella puolella asutaan ja vanha toimii
nykyään matkailu- ja pitotiloina. Pihapiirin etelä-
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puoleiseen maastoon on rakennettu moottoriurheilukeskus Cross Country Rommakko.
Rommakko on eläväinen ympäristö. Uudemman
talon rakentaminen ja moottoriurheilukeskuksen
sijoittaminen etäämmälle osoittavat vanhan ja tiiviin pihapiirin kunnioitusta ja kaiken lisäksi sille
on tehty uutta käyttöä. Näin rakennukset säilyvät luonnollisella tavalla. Rommakko on siten yhä
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sillä on edelleen
rakennushistoriallisia ominaisuuksia, jotka ovat
esille tuomisen arvoisia.
6.38 Telkkälä ja Heikkilä, Korholanmäki (P)

vanhoja pihapiirejä
kaunis mansardikattoinen Telkkälän kivinavetta

Nuas 31 Purolana tunnettu talo muuttui isojaossa
Korholanmäki 20 Telkkäläksi. Talon varhaisimmat
vaiheet sijoittuvat 1700 – luvun loppuun, joskin
torppana se on ollut olemassa jo paljon aikaisemmin. Vaaranrinteen peltoaukealla sijaitseva komea
pihapiiri koostuu päärakennuksesta, navetasta ja
vilja-aitasta. Pihapiirin pohjoispuolella peltojen
keskellä on vanha riihirakennus. Päärakennus on
tehty vuonna 1922 ja sitä on peruskorjattu vuosina
1975 ja 1993. Hirsitalo on kookas ja siinä on pirtin
lisäksi eteinen, keittiö, sali ja kaksi kamaria. Kuisti
on lautarakenteinen ja umpimallia. Ikkunat ovat
T- mallia.
Kookas kivinavetta on tehty 1920 – luvulla ja
siinä on erikoinen mansardikatto heinävintin suojana. Kivet ovat lohkokiveä ja ajosilta vintille on
keskellä pihasivua. Pihapiirissä on vanha piha-aitta 1930 – luvulta. Vilja-aitta on otsamallia ja suoraposkinen sekä huomattavan kookas rakennus.
Aitta on tehty vuonna 1850.
Pihamaalta on suora kaukomaisema Vuokatille
yli Nuasjärven. Kohteen rakennukset ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita.
Pellon länsireunassa sijaitsee pieni Heikkilän
pihapiiri, joka on lohkottu Telkkälästä. Heikkilän
pihapiirissä on hirsirakenteinen talo vuodelta 1939.
Sitä vastapäätä on tiilinavetta 1950 – luvulta ja sivulla piha-aitta 1940 – luvulta. Heikkilän pihapiiri
on tyypillinen sotien jälkeen tehty ryhmä, jota on
pidetty hyvin. Sen arvo voi tulevaisuudessa nousta
hyvällä hoidolla ja säilyttämällä alkuperäisyys.
6.39 Tuulikinniemi, Lontanniemi (P)

vanha ”kierrätyshuvila”

Lontanniemen rehevässä lehtoniemessä on alkujaan sijainnut pieni Lontan talon torppa. Vuonna
1917 läänin asessori Viljamaa lunasti torpan huvilakseen. Torpparakennus on ollut hellahuoneen
ja kamarin kokoinen pieni tupa. Perimätiedon

mukaan asessori on ostanut Lontan talolta suuren
vilja-aitan tuvan jatkeeksi, kun taas toisen tiedon
mukaan jatke olisi Kajaanista tuotu varastoaitta.
Koska lisäke oli kaksikerroksinen, tuli yhdistelmästä varsin omaperäinen. Vuonna 1923 huvilan
osti kajaanilainen apteekkari A. E. Isotupa. Tuolloin pihapiiriin tehtiin kevyet varasto- ja sivurakennukset. Myöhemmin huvilaa käytti apteekin
henkilökunta ja sen jälkeen Jalmari ja Elvi Kunnas
Kajaanista, kunnes rakennuksen ostivat Pirkko ja
Simo Soininen Helsingistä.
Huvila remontoitiin perusteellisesti vuonna
1999 ja vuonna 2000 pirttirakennus uusittiin hirsiosiltaan. Katteet on uusittu äskettäin. Korjauksiin
on saatu avustusta Museovirastolta ja paikalliselta
ympäristökeskukselta.
Kaksiosaisen rakennuksen järvisivulla on avokuisti, josta pääsee torpan pirttiin ja korkean osan
tupaan. Pirtissä on T-ikkunat ja avokuisti. Tupa
on maalaamaton sisätiloiltaan ja säilynyt mainiosti
vanhoine tavaroineen. Tilassa on kaksi suurta ruutulasista maisemaikkunaa järvelle. Tuvasta nousee
varsin komeat keskeisportaat yläkertaan, missä
sijaitsevat oleskelutila, makuuhuone ja parveke.
Makuuhuoneessa on 1920 – luvulle tyypilliset aurinkokoristeet sänkyjen päädyissä.
Korkeassa osassa on ruutuikkunat ja niiden vuorilautoja on tyylitelty puuleikkauksin.
Huvila on erilainen esimerkki Nuasjärven vanhoista huviloista siinä mielessä, että sen rakentamisessa on jo alunpitäen hyödynnetty vanhoja
rakennuksia, kun taas muut alueen vanhat huvilat
on tehty alun perin uudisrakennuksina.
Tuulikinniemi ympäristöineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas ”kierrätyshuvila”.

Tuulikinniemi on hurja yhdistelmä.

Viitamäki.

6.40 Viiskannan metsälaidun eli
Hilkun alue, Korholanmäki (M-)
Korholanmäen vaara-alueen taloista mahdollisesti
vanhimmaksi uskottu Nuas 20 Juuva on tunnettu
aina isojaosta saakka Korholanmäki 13 Viisikantana. Nimi viittaa rajapyykkien lukumäärään. Talon
vanha nimi näkyy vielä läheisen joen ja järven nimissä. Vaaran rinteiltä on komeat näköalat kohti
Kajaania ja Nuasjärven Korvanniemeä.
Viisikannan lepikkorinteet kohti länttä ovat
erittäin edustava metsälaidunalue. Alueella aistii
ihmisen pitkäaikaisen kosketuksen. Alue koostuu
vanhoista pelloista, haka-alueista, niityistä ja erityisen hienosta kedosta. Vanhan pihapiirin jäljellä olevat rakennukset ovat romahduspisteessä ja
päärakennus on siirretty Maanselän Etapin matkailurakennukseksi. Laidun on pihapiirin itä- ja
eteläpuolella. Siihen sisältyy useita hehtaareja viljeltyjä peltolaitumia. Pelloilta raivattuja kiviä on

Väyrylä.
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pitkinä kiviaitoina ympäristössä. Peltojen takaa
alkaa metsälaidun, jonka alueella on monipuolista puustoa. Arvokkain perinnemaisema on vanha
katajainen niitty lähdepuron varressa. Alueella on
ollut luonnonniitty ja laidun satojen vuosien ajan,
mikä todella näkyy kasvillisuudessa. Hilkun alueella on vielä tallella jokunen lato.
Viisikannan Hilkku on eräs Sotkamon upeimmista vanhoista perinnemaisemista. Paikalla on
perikainuulainen tunnelma, talo vaaran kyljellä
niittyineen kun on mitä tyypillisin talonpoikainen
ympäristö meillä päin.
6.41 Viitamäki (Alatalo, Haavisto), Parkua (P)

kaunis perinnemaisema
kahden talon kerroksellinen pihapiiri
kivinavetan jäänteet

Parkuan kyläalueella on runsaasti vaarojen rinteille sijoittuneita vanhoja asuinpaikkoja, mutta osa
taloista on myös matalammilla ahoilla ja kummuilla. Viitamäen asuttaminen on tapahtunut 1700 – luvun lopulla tyypilliselle jääkauden muokkaamalle
kaakkois-luode suuntaiselle kummulle. Nuas 27
Wiitana tunnettu talo on nykyään Korholanmäki 16 Viitamäki ja jaettu osiin. Samalla aukealla
on kolme taloa, Alatalo, Haavisto ja kauempana
Mäkelä.
Ympäristö on hoidettua ja erikoisen kaunista
perinnemaisemaa. Vanha Viitamäki on sijainnut
Alatalon paikalla ja Viitamäen pirtti on jaettu kahtia sen ja Haavikon kanssa.
Alatalossa on nykyään vanha hirsitalo 1920 –
luvulta, hirsinavetta talleineen ja aittoineen, sekä
mm. erikoisen suuri aitta ja pienempi ruumenaitta.
Pirttirakennus on vanha Viitamäen talon puolikas
ja sen ikkunat ovat T – mallia tyypillisine karniisikoristeineen. Navetta talleineen on hyväkuntoinen ja tehty mahdollisesti 1930 – luvulla. Pihapiirin
pohjoispuolella pellon syrjällä sijaitseva aitta on
komeaa hirsityötä ja ikkunaton sekä luukuton, joten vaikka se on malliltaan ja kooltaan kuin riihi,
se todellakin on jo alkujaan aitaksi tehty. Aitta on
suorasivuinen ja nurkat on työstetty sahalla, joten
rakennuksella lienee ikää n. 100 vuotta. Ovi on suurikokoinen ja saranat uusittu. Katto jatkuu aitan
edustalle suureksi lipaksi.
Vanha ruumenhuone sisältää puimakoneen ja
rakennus on todella iäkäs aitta. Rakennuksella
lienee ikää n. 150 vuotta, samoin kuin läheisellä
riihellä. Aitta on rintamallia ja koristeeton.
Lähes Alatalon kanssa samassa pihapiirissä olevassa Haaviston pihapiirissä on puolitoistakerroksinen talo, kivinavetan rauniot, talliaitta ja komeaa
käsityötä edustava heinälato ja sauna etäämpänä.
Kivinavetta on kaunista kivityötä ja kooltaan
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tyypillinen 8 x 15 metriä. Talliaitassa on talli ja
pihapäähuone ikkunoineen. Aitta on vanhimpia
aukealla, sillä lienee ikää n. 200 vuotta. Rakennus
on koristeeton ja konsolien nokissa on tyypilliset
malkakaton kiinnityslovet.
Mäkelä sijaitsee hiljalleen luoteeseen kohoavana
pelto- ja niittymaaston pohjoisosassa. Pihapiirien
välinen maasto on kuvan kaunista näennäisestä
maiseman yksinkertaisuudesta huolimatta. Mäkelän pihapiiri on kerroksellinen ja koostuu vanhasta
hirsisestä talosta kellareineen, harkkonavetasta ja
saunarakennuksesta 50 – luvulta, sekä kahdesta
vanhasta Viitämäestä tuodusta sivurakennuksesta.
Viitamäen ympäristö ja pihapiirit ovat hyvin tyypillisiä Kainuussa. Viitamäen Alatalon ja Haaviston rakennuskanta ja ympäristö erottuu edukseen
niiden hoidon kautta, joskin Mäkelän pihapiirissä
sitä kaivattaisiin välittömästi lisää.
Viitamäen perinnemaisema on eräs kauneimmin
hoidetuista vanhoista ympäristöistä Sotkamossa.
Haaviston ja Mäkelän väliin sijoittuu kaunis haapaa kasvava entinen niittyalue, jonka reunoilla on
komeat kivirauniot.
6.42 Vuores, Parkua (P)

pihapiiri
mansardikattoinen kivinavetta
Vanha Mustola eli nykyinen Parkuan talo on jaettu
1900 – luvun alussa ja sen toinen puoli on ristitty
Vuorekseksi. Erikoisella nimellä ei liene sen erikoisempaa taustaa, maisemat puhuvat puolestaan,
vuorimaisia vaaranrinteitä kun riittää. Vuores on
sijainnut ennen jakoa samassa pihapiirissä Parkuan talon kanssa, jolloin muun muassa Parkuan isoluhdista on ollut ovi sen selkäpuolelle eli Huotarin
pihalle, kuten ennen on sanottu. Jaon yhteydessä
talo on päätetty perustaa Parkuan peltoaukean itälaitaan, josta se näkyy yhä Parkuan pihapiiriin.
Vuoreksen pihatie johtaa talon sivuitse hyvin
hoidetulle pihalle, joka muita rakennuksia ovat navetta ja talli varastorakennuksineen. Sivummalla
on pieni vilja-aitta ja varastoja.
Talo on tehty vuonna 1929 ja edustaa tyypillistä suurta Korholanmäen talojen rakennustapaa.
Taloon on tehty reipas korjaus 1960, joten talo
muistuttaa enemmän tuon aikaista. Hirsisessä rakennuksessa on vaakalautavuoraus, harjakate ja
lasikuisti. Ikkunat ovat tyypilliset 60 – luvun yksiaukkoiset, mutta niiden päällä on talonpoikaistalon aurinkoikkunat.
Navetta on kaunein kivinavetta Sotkamossa,
sillä siihen on tehty suhteiltaan hyvin onnistunut
mansardikatto. Luonnonlohkareista koottu kiviosa

Upea Viitamäen
ympäristö.

lienee valmistunut vuonna 1927. Isolle heinävintille johtaa ajosilta päädystä.
Pieni otsa-aitta toimii nykyään varastona. Se on
alkujaan Naapurinvaaran Heikkilästä (kirjailija
Heikki Meriläinen, katso Koiraviita, Korholanmäki) ja kulkenut sieltä morsiamen mukana ”kylkeisenä”. Kauniisti ruskettunut aitta on ohutta hirttä
ja pienipiirteinen, juuri sellainen jota ennen voitiin
nimittää puodiksi.
Pihapiirin tallia on korjattu ja sen ulkoinen asu
on kutakuinkin säilytetty.
Vuoreksen pihapiiri on osin kerroksellinen, mutta hienosti pidetty ja navetta on rakennushistoriallisesti erittäin arvokas.
6.43 Väyrylä, Parkua (P)

vanhoja rakennuksia ja hoidettua ympäristöä
Väyryvaara on Parkuan vanhimpia taloja, joka
tunnettiin numerolla Jormas 31 ja isonjaon jälkeen
numerolla Jormas 38. Taloa ovat isännöineet mm.
Rönnyt ja Suutarit. Nyt talo on Kilpeläisen suvulla kesäpaikkana. Ensimmäisiä merkintöjä talosta

löytyy 1700 – luvulta alkaen. Pihapiiri sijaitsee korkealla yli 300 metrin korkeuskäyrän yläpuolella.
Väyrylässä on nykyään vanha päärakennus, pariaitta ja osin romahtanut navetta, sekä vilja-aitta ja
vanha saunarakennus majoitustilana. Saarijärven
rannassa sijaitsee sauna.
Päärakennus on tehty ilmeisesti 1920 – luvulla ja
sitä on remontoitu 1950 – luvulla, sekä 1990- ja 2000
– luvuilla. Rakennuksessa on vaakavuorilaudoitus,
harjakate ja umpikuisti. Pirtti sijaitsee talon luoteispäässä, lisäksi on eteinen, keittiö ja kaksi kamaria.
Pirtti on hirsipinnoilla ja vanha uuni on tallella.
Pihapiirin luoteissivulla suorasivuinen ja korkea
pariaitta, joka lienee noin 150 vuotta vanha. Päärakennusta vastapäätä on navetta, jonka kivinen osa,
sola ja heinälato ovat vielä pystyssä. Navettaraunio
on iäkäs ja se voi olla pariaitan ikäinen. Pihatien
varressa on kaksikerroksinen vilja-aitta, joka on
koristeeton ja suorasivuinen.
Väyrylän ympäristö on hyvin hoidettua ja sillä
on selkeä vanhan asuinpaikan leima. Kohteella on
rakennushistoriallista arvoa. Rakennuksia korjataan parhaillaan.
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5.7

Korvanniemi – Pohjavaara
valtakunnallisesti arvokas Korvanniemen kylä
Simo Hurtta
Pohjavaaran kyläalue on laaja ja siihen kuuluu
kauniita järvenrantoja, viljeltyjä peltoaukeita ja
kauniita vaaranselkiä. Kyläalueeseen keskeisesti
vaikuttanut Turunkorva on mahdollisesti ensimmäinen kiinteän asutuksen paikka nykyisen Sotkamon kunnan alueella. Erikoisen hieno järvilaguuniympäristö oli mahdollinen markkinapaikkakin,
mutta siitä ei ole sen varmempaa tietoa. Myöhemmin Turunkorvan ympäristöä on kutsuttu Korvanniemeksi. Turunkorvan suuressa talossa on asunut
mahtavia isäntiä, joista kuuluisin on tietysti Simo
Hurtta eli Simon Affleck. Hänen aikaisia tarinoita
on paljon, mutta muuta konkreettista ei ole juuri
säilynytkään. Talo jakautui myöhemmin useaan
osaan ja samalla hajosi talon keskeiset rakennukset
eri tahoille. Korvanniemen kylä on perinnemaisema-alueena valtakunnallisesti arvokas ja sen läheisyydessä on rakennushistoriallisia erikoisuuksia,
kuten vanhoja tyylihuviloita. Niistä Aarreniemi on
ehkä arvokkain ja sitä onkin vaalittu suurella huolella. Sotkamon alueen kylistä Korvanniemi lienee
se kaikkein kaunein.
Korvanniementie luikertelee Sotkamon
kauneimmissa maisemissa.

Pohjavaaran alueella on paljon arkeologisia löytöjä rannoilta ja rantapelloilta. Rimpilänniemen
kankaat ja läheiset saaret ovat houkutelleet maisemillaan ja kalaisilla vesillä jo kivikautista tallaajaa, mistä todistaa edustava rivistö erittäin vanhoja pyyntikuoppia. Iivossa on taottu jo varhain
rautaa, mistä löytyy yhä todisteita kuonakasojen
muodossa. Kansan suussa on kiertänyt sitkeänä
tieto viimeisistä lappalaisista, jotka ovat pitäneet
sijaansa juuri Rimpilänniemellä, mikä väitetään
olevan Poron talon nimen taustalla.
Oma lukunsa on varsinainen Pohjavaaran kylä,
joka sijoittuu etäämmälle ranta-alueista. Vaarojen
ja mäkien päälle on syntynyt runsaasti asutusta
ja on sääli, että 1900 – luvun nopea muutos ja nyreä suhtautuminen kaikkea vanhaa kohtaan ovat
kohdelleet juuri tätä kylää erikoisen huonosti. Alueella ei ole montaa vanhaa arvokasta rakennusta
jäljellä. Pohjavaaran koulualue on kuitenkin kaunis
ja elävä ympäristö, jolla on myös erikoisen suuri
tienvarsimaisemallinen arvo.
Myös Kokkovaaran talo kievarihistorioineen
on ansiokas. Talon lehmien laitumet ovat ihailun
kohde perinnemaisemia arvostaville autoilijoille.
Leihun rinteessä on tämän lisäksi pikkuinen Rasin
pihapiiri, joka on kuin henkäys 1900 – luvun alun
elämisen tyylistä.
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Turunkorva
Kaksi pitkää vuotta vierii.
Simo Hurtta harmentuvi.
Vitkaan kuut ja viikot kierii,
haihtuu talvi, vaihtuu suvi.
Vaan ei vaihdu aika vainon,
kuulu kuningas on poissa,
alla sodan, sorron painon
huokaa korven kansa koissa.

Sanoo silmät terhenessä
Simo Hurtta: “Tunnet hyvin!
Kullakin on sydämessä
aina Turunkorva syvin:
joku paikka, jonne eivät
elon myrskytuulet kanna,
vaikka kaiken kalliin veivät,
jot’ ei kukaan ilmi anna ...

Silloin pien’ on ihmissuku,
suuri luonnon kaikkivalta,
laaja kuin sen lasten luku,
yhtä kaunis kaikkialta;
hyv’ on pillojansa piillä
silloin yksin yössä Turjan,
miss’ ei tuska, vaiva viillä,
himot hiillä mielen hurjan.”

Yhä kestää Irjan lempi,
mutta Simo Hurtta muuttuu,
entistään on hiljaisempi,
harvoin enää ärjyy, suuttuu,
sotii kanssa Jumalansa;
hymyn joskus kumman hymyy,
arvaa Irja ei, ei kansa,
mitä mieless’ urhon lymyy.

Joku muisto, armas, hyvä,
joku lehti lemmen kirjan,
joku katse kyyneltyvä,
niinkuin nään nyt silmät Irjan;
joku ilme, sointu, sana,
joka vuotten takaa sulle
suurtuu, kahta kauniimpana tuot’ on Turunkorva mulle.

Kaulaa käsin kaksin, vienoin
häntä Irja hämärtyvä,
virkkaa: “Täällä haihtuu hienoin,
siell’ on lämmin, siell’ on hyvä!
Sinne tahdon kylätieltä,
luota kyläkansan pahan,
miettimähän Hurtan mieltä,
Hurtan tunnut tuntemahan.

Hiljenee myös suojat Hovin;
Arnkil varpaisilla astuu,
vait on, tekee työtä kovin;
usein Pirkon silmä kastuu.
Hiljaa piiat, rengit kulkee,
supattelee karsinassa,
kylä kertoa jo julkee:
“On kuin ruumis Hovilassa.”

Se on Sotkamossa talo,
missä lapsuuspäivät vietin,
jota saartaa sinisalo;
siellä leikin, lemmin, mietin.
Sinne kuulun, sinne halaan
kuuraisien kuusten alle,
sinne takaisin ma palaan
taaton, maammon tanhualle.

Kaikki Nurmeksessa täällä
mua katsoo karsahasti,
juoksee juorut Pielisjäällä,
kiitää kirkkohonkin asti,
kaikki soimaa Sormun lasta,
jok’ ei muista huollut, huoli
taaton, sulhon surmaajasta,
jotka kansan eestä kuoli.

Mutta Irja iloitsevi:
Hyväksi on Hurtta tullut!
Vaikka vielä vaikenevi,
haihtuu haavehensa hullut;
koittaa aamut armahammat,
laupiaammat päivänlaskut,
illat vielä ihanammat,
juttu juoksee, kaikuu kaskut.

Siell’ ei pistä piikit pahan,
siell’ on onni oksapuilla,
tulee kuuhut akkunahan
niinkuin päivä mailla muilla,
kimmeltävät jäiset kukat;
siellä sirkan laulu soipi,
elon elpyy ruusurukat,
rauhan viidat vihannoipi.

Turunkorvaan tahdon. Siellä
sininen ois mulle salo,
laulaa voisin lapsenmiellä,
leimuaisi pohjanpalo.
Turunkorvaan vieös minut!
Sinne mennään sydämitse;
siellä vasta saisin sinut
omaksein, kuin oot sa itse.”

Lausuu leikillänsä: “Vietkö
joskus Tukholmaan sa minut?”
Hymyy Hurtta: “Kiltti lietkö?
Vien ma Turunkorvaan sinut,
siell’ on sadun, rauhan maasi.”
Virkkaa Irja: “Vieös, kunne
tahdot, omaan onnelaasi;
vaan en Turunkorvaa tunne.”

Vaan jos talvistaivahalla
syttyy revontulten soihtu,
silloin siellä sotii Halla,
Lapin taika,Turjan loihtu,
silloin koko korpi pelkää,
putoo pikkulinnut puista,
yksin jäistä järvenselkää
kiirii kilju sutten suista.

Noin he unelmoivat illat
ikuisesta onnelasta,
miss’ ois puhtaat lautsat, sillat,
kuuset katsois akkunasta;
jättää päättävät he Hovin,
pitää pienet läksijäiset,
ettei muistot jäisi kovin
tänne heistä kolkot, jäiset.

Runokokoelma: Simo Hurtta 2/ Runoja Isonvihan ajoilta
Julkaisuvuosi: 1919
Lähde: Eino Leino, Simo Hurtta. Runoja Isonvihan ajoilta. 1919.
Hki: Otava, s. 136-141.
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Simon Affleck eli Simo Hurtta oli 1700 – luvun
alussa toiminut häikäilemätön keskiaikaisen hallintotavan viimeinen edustaja alueella. Hän edusti
esivaltaa ja saattoi itse määritellä valtansa rajat uskomattoman pitkälle. Tosinaan hän puolusti raivoisasti alueellista turvallisuutta, mutta useimmiten
käytti häikäilemättömästi hyväkseen alamaisiaan.
Taloudellisesti romahduksen partaalle ollut Ruotsi
vaati veroja aina vain enemmän, joten Affleckin
oli helppo perustella tekemisiään valvojilleen oikein päin. Affleck piti pohjoista hovia läheisessä
Turunkorvassa, joten häneen liittyy paljon paikallisia legendoja. Muut hovit sijoittuivat Pielisjärven
ja Lieksan seuduilla. Turunkorvaa hän suunnitteli
”eläkepäiviensä asuinpaikaksi”, mutta sarkasota
seurauksineen lopetti haaveet ja lopulta Affleck
teki itsemurhan. Eino Leinon runo kertoo tuosta
kaipuusta Turunkorvan maisemiin.
7.1 Aarreniemi, Korvanniemi (M)

Huvila Aarreniemen huvimajan kattorakenteita.

kaunis vanha huvila hienossa ympäristössä
rakennushistoriallisesti arvokas, maakunnallisesti
arvokas
järvimaisemakohde
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Korvanniemenkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön
Nuasjärven Korvanniemen Aarreniemi on perimätiedon mukaan vanha kesäjuhlien pitopaikka. Aarreniemi on arvoituksellinen jo nimeltään,
mutta nykyisellään paikalla on aivan tietynlainen
arvokohde: Kajaanin seminaarin lehtori Harri
Linnanniemen rakennuttama hirsihuvila vuodelta 1924, joskin vanhin osa lienee jo vuodelta 1903.
Omistus siirtyi varsin pian Osuuskassan tarkastaja
Fredrik Mikkolalle. Paljakan talon maista erotetulla
palstalla on huvilan lisäksi matala savusauna, uusi venevaja ja hieman etäämpänä itäpuolella enää
vaivoin havaittavan polun päässä vanha huvimaja. Huvilan pohjoispuolella on myös tenniskentän
jäänteet ja sen kohdalla rannassa uudempi huvilarakennus. Toisen huvimajan jäänteet löytyvät
länsisivulta kuusimetsästä. Tieltä johtavan polun
sivussa on vanha rankorakenteinen varastorakennus.
Huvila on harjakattoinen, kaksikerroksinen ja
kapearunkoinen ”ohuthirsihuvila”, jonka sisäpuoli on harvinaisen alkuperäisessä kunnossa. Ohuet
hirret ovat olleet tyypillisiä tuohon aikaan muissakin alueen huviloissa ja niitä sai tuoreesta Ämmäkosken Kajaanin sahalaitoksesta. Sisäpuolen
puupinnat ovat käsittelemättömiä ja ainoastaan
takkauuni on uusittu.
Ikkunoidenvuorilaudat ovat koristeelliset ja niissä on aavistus kansallisromantiikkaa. Tyylillisesti

Aarreniemi.

Erola.
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Maisema syysaamuna Korvanvaaralta Vuokatille.

rakennus on hyvin vähäeleinen. Rakennus muistuttaa Suomussalmella sijainnutta Ilmari Kiannon
Turjanlinnaa. Alakerrassa on tupa takkauuneineen,
sali ja keittiötila helloineen. Yläkertaan pääsee pientä portaikkoa myöten ja ylhäällä on pari herttaista
makuuhuonetta. Huvilassa on avokuisti keittiöön
ja uusi lasikuisti tuvan puolella. Huvilasta on mainio vanha valokuva Kainuun Perinnealbumissa
(1981, KIMY-kustannus Oy) sivulla 652.
Nykyinen omistaja on kunnostanut rakennuksia
vaivaa säästämättä ja erikoisen ansiokkaalla tavalla. Kunnostus- ja kuistilaajennuksen suunnittelija
on ollut aiheeseen paneutunut arkkitehti Helena
Hirviniemi. Kohteelle on myönnetty Oulun läänin
rakennussuojelupalkinto vuonna 2005. Erikoisesti
kannattaa mainita tuolloin toteutettu uusi ja erittäin kaunis tuvan takkauuni, joka soveltuu sisustukseen mainiosti.
Huvila sijoittuu maisemallisesti erittäin ottavalle paikalle näkyen kolmeen eri ilman suuntaan
järvelle. Huvilalta näkee idässä Vuokatinvaaran,
etelässä Korholanmäen selänteet ja lännessä Rehjan saaret. Männikköniemen sivulla on lehtoa ja
takana kuusikkoinen rinne.
Kohde on hienoimpia vanhoja vuosisadan vaihteen huviloita Sotkamossa ja kuuluu Nuasjärven
vanhojen huviloiden ryppääseen. Sillä on erittäin
suuri rakennushistoriallinen arvo ja se on siten
nostettu maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden
luetteloon.
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Huvilan viereisestä lehdosta rinnepuroineen on
muodostettu pienimuotoinen yksityinen Aarreniemen / Toivoniemen luonnonsuojelualue.
7.2 Erola, Korvanniemi (P, maisema)

rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus
kylämaisemalliset arvot, tienvarsimaisema, järvimaisema, vaaramaisema
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Korvanniemenkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön
Turunkorvan vanhasta kantatalosta on ajan oloon
jaettu maata eri taloille. Kantolasta erotettu Erola
on nykyään yksi näkyvimpiä pihapiirejä Korvanniemen kylätien varressa. Ilmeisesti 1800 – luvun
lopulla asutettu paikka on saanut uuden asuinrakennuksen 1920-luvun alussa. Erikoisen komea
mansardikattoinen ja kansallisromanttisilla ikkunoilla koristeltua taloa on korjattu äskettäin. Sisätilat on remontoitu jo 1970-luvulla, mutta päädytty sitten tekemään uusi päärakennus, kun vanhan
talon kellarissa alkoi jyllätä sieniesiintymä. Vaikka
talo on siitä asti ollut kylmillään ja kosteana, ei
sienivaurio ole kuitenkaan edennyt päällisin puolin. Siten taloa on päädytty korjaamaan äskettäin
uudelleen. Pihapiirissä on suuri tiilinavetta 1950
– luvulta takavarastoineen, uusi ja kaunismittakaavainen asuinrakennus sekä vanha pariaitta.
Aitan yläkertaan on ovi portaineen rakennuksen
päädyssä. Kauempana tien varressa pellolla on yksinkertainen vilja-aitta pärekatteineen.
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Uusi asuinrakennus on hieno sisätiloiltaan ja
edustaa hillittyä 1980 – luvun rakennusmallia
parhaimmillaan. Talon on suunnitellut arkkitehti
Osmo Sillman Kajaanista.
Kohde on maisemallisesti erittäin tärkeä kokonaisuus kyläalueella ja – tien varressa. Lisäksi sen
rakennuksilla on suuri rakennushistoriallinen arvo.
Uusi asuinrakennus on yksi harvoista modernin
ajan päärakennuksista, jolla on maaseutuympäristöön hyvin soveltuva mittakaava ja ulkonäkö.
Kainuun Historia – teoksen osassa 1. sivulla 257
on Erolasta kaunis valokuva, jonka on ottanut Korvanniemelle huvilan rakennuttanut Kajaanin seminaarin opettaja Eemil Sipilä. Kuva lienee otettu juuri Erolan vanhan talon valmistumisen aikoihin.
7.3 Harjun laitumet, Leppilänvaara (P)

tyypillinen vaaranrinteen haka-alue, joka kaipaisi
uudelleenlaiduntamista

Horsmala alkutalven valossa.

Pohjavaaran Pohjan talosta jaetun Harjun talon
laitumet sijaitsevat pitkään käytössä olleissa harmaaleppähakamaastoissa. Pienin haka sijoittuu
Jormuantien varteen ja sen kulmassa on pieni
vaja. Suuremmat haat sijaitsevat harjun koillisrinteeseen. Haat ovat osittain kasvaneet umpeen ja
haat ulottuvat aina alarinteen korpimaihin saakka.
Kasveista huomionarvoisin on nurmitatar. Paikoin
on myös peltolaidunta. Haat kaipaisivat puuston
poistoa ja uudelleenlaidunnusta.
Harjun haka-alueet näkyvät pieneltä osin Jormuantielle ja voi luonnehtia niiden olevan maisemallisia.
7.4 Hietalahti, Rimpilänniemi, Pohjavaara (P)

vanha verkkovaja ja ainutlaatuinen järvimaisema

Keskitalon läheisyydessä sijaitseva vanha Turunkorvan otsa-aitta
on 1700-luvulta.
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Rimpiläniemen vanhojen talojen joukossa Nuasjärvi 6 Hietalahti eli vanha Nuas 2 Okkola on
ilmeisesti vanhin. Aivan Nuasjärven hiekkarantamaisemaan sijoittuva pihapiiri on kerroksellinen
ja vanhaa ympäristöä on enää vähän jäljellä. Talo
on rakennettu 1800 – luvun lopulla, mutta sitä on
korjattu myöhemmin suhteellisen rankasti. Talon
takana rannan puolella sijaitsee vanha vilja-aitta.
Se on suorasivuinen ja rakennettu arviolta 1800
– luvun puolivälissä. Rannan tuntumassa kasattujen kivien päälle rakennettu verkkovaja on vanha
ja rakennuksena ainutlaatuinen Sotkamossa, sillä
muita vanhaan malliin eli veden keskelle sijoitettuja verkko- tai venevajoja ei tiedetä kunnan alueella
olevan enää. Koirankaulasalvokselle tehdyssä rakennuksessa on pärekate. Vastaavia rakennelmia
on ollut aikoinaan kohtuullisen paljon ja niistä on
jäljellä vanhoja valokuvia eri puolilta.

Hietalahden kaukomaisema kohti Nuasjärven
itäpuolella siintäviä Vuokatin vaaroja on vastaan
sanomatta kunnan kaunein järvimaisema ja siihen
verkkovaja sopii kuin ”nenä päähän”. Hietalahdella yhdistyvät myös kauko- ja lähimaisemat, sillä
järvenrannan sivussa sijaitsee kaunis männikköharju ja laaja peltoaukea.
7.5 Horsmala (huvila Isotalo), Korvanniemi (M)

erikoisen kaunis ja rakennushistoriallisesti arvokas
huvilakokonaisuus
maakunnallisesti arvokas rakennus

Kajaanilainen apteekkari, tohtori ja mm. Kajaanin
Mieslaulajien ensimmäinen puheenjohtaja Albert
Isotalo rakennutti Korvanniemen rantalehtoon Paljakan maista erotetulle tontille tyylihuvilan, joka
valmistui 1923. Lähinnä jugendia edustava huvila
on tiettävästi suoraan tehty tanskalaisen huvilakirjan mallin mukaan.
Huvilan pihatiellä sijaitseva portti tehtiin ajan
mukaan nousevan auringon koristekuviolla, juuri käyty Japanin sota innoitti tuolloin aiheeseen.
Pihatietä pitkin saavutaan kahden vanhan pihavaraston välistä huvilan edustalle. Varastojen kate
on aaltomineriittiä, jonka alla on ns. kvinttakate
eli ohuista ja pienikokoisista paanuista tehty punainen puukate. Pihamaan sivulla suoraan pellolle
johtavalle polulle on tehty pienimuotoinen puusilta aurinkoportteineen kohtalaisen syvän puron
yli. Polun sivulla on kivikellari, jonka katto on nelisivuinen ja siinäkin oli vielä 1990 – luvulle saakka
kvinttakate.

Itse huvila on erikoisen jyrkällä harjakatolla varustettu kaksikerroksinen ja rankorakenteinen tyylirakennus. Pihatien puolella sijaitsee umpikuisti ja
järven puolella komea lasikuisti, jonka päällä on
avoparveke. Lasikuisti on ollut alunpitäen avomallia, mutta muutettu lasilliseksi omistajan vaihdoksen ja remontin aikaan 1960 – luvulla.
Toisen kerroksen avoparvekkeen kohdalla olevien ikkunoiden ja oven kahta puolta sijoittuvat
kauniit kvinttapaanutetut pylväsaiheet ja lipputanko niiden yläpuolella. Porakivipilariperustaisen rakennuksen katteeksi on asennettu äskettäin
rimahuopakate ja sen aluslevytyksen alta löytyy
samanlainen kvinttapaanu kuin edellisissäkin rakennuksissa. Huvilan sisätiloja on muutettu jonkin
verran ajan oloon, mutta perimätiedon mukaan
Kainuun ensimmäinen ”veto-ovi” eli liukuovi on
säilytetty paikoillaan.
Kvintta tai paikallisesti vintta on sahattua ja
ohutta pienikokoista paanua. Huvila kuului esimerkkikohteena tekniikan lisenssiaatti Antti Pihkalan tekemään paanu- ja päretutkimukseen vuodelta 1998. Samanlaista vinttaa on käytetty muissakin alueen huviloissa samaan aikaan. Sitä löytyi
esimerkiksi huvila Veisteen remontin yhteydessä
Jormasjoen suusta ja Alppilan huvilasta sitä löytyy
yhä ulkoseinästä lasikuistin sisältä. Sahattu paanu ei soveltunut pitkäaikaiseksi katteeksi kuten
halkaisemalla valmistetut paanut (syyt säilyvät
ehjinä pitkittäissuunnassa). Horsmalan kohdalla
kvintan pitkään säilymiseen vaikutti oleellisesti
erittäin jyrkkä katto.

Hietalahden järvimaisema ja verkkovaja.

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

215

Horsmalan rannassa sijaitsee lahti, joka kivettiin ja sen sivuille valmistettiin kaksi laituria, joista
Paljakan puoleinen toimi kylän laivalaiturina. Toinen oli huvilan pieni laituri. Jäänteitä kiveyksistä
on jäljellä. Huvilan rannan puoleisella pihamaalla sijaitsevat vanha ja hyväkuntoinen pikkuaitta,
sekä tilataideteos. Rannassa vanhaan laituripaikkaan kiinni on valmistunut huvilakokonaisuuden
aikaisemman omistajan kajaanilaisen arkkitehti
Osmo Sillmannin itselleen suunnittelema rantahuvila. Hirsinen ja matala rakennus on tyylillisesti
sekoitus asiallista funkkista ja vanhan rakennusperinteen mukaisia yksityiskohtia. Rakennus on
maisemallisesti onnistunut vaikka sijaitsee herkässä ja vaikeassa paikassa. Niemen kärjessä on vielä
saunoja ja aittoja.
Horsmala on rakennushistoriallisesti ainutlaatuinen Kainuussa. Kohde on maakunnallisesti arvokas. Sillä on suurta kulttuurihistoriallista arvoa
myös henkilöhistoriallisesti. Sen ympäristön lehto
kannattaa säilyttää yhtenä siihen oleellisesti kuuluvana osana. Niittäminen tai esim. lampaiden käyttö ovat sopivia hoitokeinoja ympäristölle.
7.6 Iivonlahti, Pohjavaara (P)

erikoisia rakennuksia
tyylikäs 60 – luvun päärakennus
ehkä vanhin sotkamolainen puoti
rautahytin paikka
Vanhan Kajaani- Viena kauppatien varressa Nuasjärven pohjoispuolella on ikivanha asuinpaikka,
joka tunnettiin Nuas 9 Iisona ja Sirviölänä vielä
1800 – luvulle saakka, sittemmin Nuas 10 Lahtena.
Vuoden 1650 Kainuun kartassa (Claes Claesson)
paikalle on piirretty talon merkki.
Nyt talon ympäristö on ajallisesti kerroksellista ja ympäristössä on jäljellä muutamia vanhoja
rakennuksia. Vanha talvitie Kajaanista Korvanniemelle kulki Rimpilänniemen kautta Iivolle ja
siitä eteenpäin Naapurivaaran Tikkalanniemelle,
Jäätiönlahden Kofferoon (Kovero) ja kirkonkylälle.
Iivossa on ollut myös matkalaisten kievaritoimintaa vielä 1900 – luvun alkupuolella.
Iivon Tapionmäen tilan puolella on muutamia
erikoisia ja huomionarvoisia rakennuksia.
Vanha verkkoaitta on yksi vanhimpia rakennuksia Sotkamossa. Se on erittäin kulunut ja ahavoitunut. Salvokset pysyvät paikoillaan vain vaivoin.
Malliltaan rakennus on hyvin pieni otsa-aitta, jonka posket ovat kuluneet tuskin havaittaviksi. Aitta on tyypillinen rannan ”puotiaitta”, joita tehtiin
mitä erilaisimpia tarkoituksia varten ja joita voitiin
kuljettaa tarpeen mukaan talosta toiseen jalasten
päällä. Arviolta rakennus on mahdollisesti peräisin
jopa1600 – luvun lopulta.
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Iivon muonamiehen mökki on jäänne ajoilta, jolloin talojen palkolliset perustivat perheitä ja heille
tehtiin oma mökki talon pellon sivuun. Tässä Valopirtti – nimisessä mökissä on n. 3,5 m x 4 m hirsiosa
ja lautarakenteinen päätykuisti ulkoportaineen.
Mökki lienee tehty vuonna 1936. Asukkaita siinä
on ollut vuoteen 1963 saakka. Mökki on kunnostettu Kainuun Ympäristökeskuksen työavustuksella
ja se on ainoa vielä tallella oleva muonamiehen
mökki Sotkamossa. Mökki on kesäisin virkistyskäytössä.
Mökin läheisyydessä sijaitsee toinenkin vanhempi mökki, nimittäin ns. vuokramökki, joka on
myöhemmin muutettu saunaksi.
Tapionmäen uusi loivaharjainen päärakennus
on tehty vuonna 1964 pienen kumpareen päälle.
Talo on tyyppiesimerkki isosta maatilan päärakennuksesta tuolta ajalta. L-muotoinen pohjaratkaisu jakaantuu sisääntuloeteisen nivelellä kahteen
osaan, joista toisessa on tupakeittiö ja olohuone
ruokailutiloineen. Keittiöstä aukeaa maisemat
sisäpihalle ja olohuoneesta järven puolelle. Olohuoneen sivussa ovat makuuhuoneet. Eteisvälikön
toisella puolella on tekniset tilat ja sauna. Sisätilat
ovat alkuperäisessä asussa. Sisäpihan puolella on
vuonna 1965 valmistunut navettarakennus, jossa
on eterniittikate.
Kauniisti hoidettu ympäristö ja läheinen muonamiehen mökki, sekä kaunis järvimaisema aina
Vuokatille ja Talvivaaran rinteille saakka tekevät
kokonaisuudesta makoisan. Talon nykyinen isäntäpari on kunnostautunut yhteisissä riennoissa,
isäntä Tapio Rönty lukuisissa luottamustehtävissä
ja emäntä Saimi Rönty on kirjoittanut runsaasti.
Hän on pakinoinut Sotkamo – lehteen yli 20 vuoden ajan ja on myös Kainuun Kirjailijat ry:n kunniajäsen, sekä voittanut Suomen itsenäisyyden 75
– juhlavuoden runokilpailun.
Iivon rannalla on vanha rautahytin pohja. Paikalla on runsaasti rautamalmista erotettua ainesta
ja muistikuvia vielä 1950 – luvulla paikalla olleista vanhoista rakennuksista, joista yhtä on sanottu
rautaladoksi. Paikan sivulla on nyt kaunis vanhaan
malliin toteutettu savusauna.
Talon edustalta sijaitsevista saarista on löydetty
arkeologia löytöjä. Iivonniemessä ja -lahden rannassa oli 1900 – luvun alkuvuosikymmeninä säännöllisen laivaliikenteen laituripaikat.
Iivonlahden rakennukset ja Tapionmäen pihapiiri ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita.
Muonamiehen mökki ja vanha verkkovaja ovat
kulttuurihistoriallisesti erikoisen arvokkaita rakennuksia.
Kohteella on järvenrantamaisemallista arvoa.

7.7 Iso Tahkosaari S ja N,
Rimpilänniemi, Nuasjärvi (P)

kivikautinen asuinpaikka ja kvartsilouhos
Asuinpaikka sijaitsee Nuasjärven Rimpilänsalmen
suulla olevassa saaressa, sen eteläisellä rannalla.
Saari on tasaista mäntykangasta, ranta on hyvin kivikkoista ja kallioista. Asuinpaikkalöytöjä on tullut
esille rantakivikosta noin 30 m:n matkalta.
Kvartsilouhospaikka sijaitsee saaren pohjoisrannalla. Kohde koostuu kahdesta noin 10 metrin
päässä toisistaan olevasta kvartsisuonesta, joita on
ilmeisesti louhittu raaka-ainetarpeisiin. Isompien
kvartsilohkareiden joukossa on myös pientä kvartsimateriaalia. Molemmissa kohdin kvartsiaineistoa on levinnyt muutaman neliömetrin kokoiselle
alueelle.
7.8 Karjala - Leppilä(Kotaharju), Pohja (P-)

uudelleen käyttöön otettu haka ja laidun
kahden talon symmetrisen yhteispihapiirin jäänteet
kaksi kivinavettaa
Karjalan tila sijaitsee korkealla Pohjavaaran laella
lähellä Kajaanin rajaa. Maatilamatkailua harjoittavan tilan pihapiirissä on avoin niitty ja metsälaidun, jota laiduntavat hevoset, ponit ja lampaat.
Alue on vanhaa laidunmaata, joka kasvoi umpeen,
mutta otettiin uudelleen käyttöön 1980 – luvun
puolivälissä. Asuinpaikka tunnettiin ennen aikoinaan Nuas 26 Kotaharjuna, sittemmin Leppilänä,
joka jakautui kahtia. Toisesta puolesta syntyi Karjala ja yhdessä Leppilän kanssa ne muodostavat yhä
kahden talon pihapiirin peltoaukean laidalla.
Karjalan niityn alueella kasvaa vanhaa ja erikoista kasvistoa, sekä uudempaakin. Särmäkuisma, ahomansikka, tuoksusimake, hevonhierakka,
valkoapila, siankärsämö, ja nurmilauha edustavat
erikoisempia kasveja. Alueen reunalla on kaunis
ja vanha lato.
Niitty on oikein edustava ja hyvä tyyppiesimerkki ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ottamisesta uudelleen käyttöön myönteisellä tavalla.
Niityn läheisyydessä peltoaukean laidassa sijaitse Leppilän ja Karjalan talot suuressa neliöpihapiirissä talojen päädyt vastakkain ja harjat samaan
suuntaan. Talonpoikaistyylisten talojen lisäksi niiden sivuilla on vanhat piha-aitat talleineen. Vastapäätä taloja on sijainnut kaksi kivinavettaa, joista
Leppilän puolen navetta on raunioina. Pihapiirin
kunnostamisella olisi kiire. Symmetrinen pihapiiri
on erikoinen sijoittelultaan, sillä symmetria täydentyy akselimaisella pihatiellä, joka työntyy pihaan navetoiden välistä ja jonka päätteenä talojen
välistä voi havaita komean Paakin Halmevaaran
kuin aseteltuna.

Keskitalo.

Karjala-Leppilän päärakennukset.

Kokkovaara.
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7.9 Keskitalo, Korvanniemi (P)

kaunis alkuperäisasuinen sisustus ja isoluhti
perinnemaisema
Korvanniemen Turunkorvan talon jakautuminen
useampaan saman peltoaukean taloon on tapahtunut 1700 – luvulla. Heikki Meriläinen osti Sotkamon suurimman tilan itselleen isovihan jälkeisinä
vuosina. Hänen poikansa jakoivat talon osiin ja
yhden nimeksi annettiin Keskitalo. Tuolloin jaettiin myös vanhoja rakennuksia ja Keskitaloon
saatiin isoluhti, kun taas Uusitaloon siirtyi vanha
vilja-aitta. Nuo sivurakennukset ovat yhä tallella
ja Keskitalossa on luhti pihapiirin pohjoissivulla.
Sen kammio-osa on purettu pois ehkä jo siirron aikana ja kaksiosaisen rakennuksen sivulle on tehty
myöhemmin lautarakenteinen varasto-osa. Vanhan Turunkorvan pirtti on purettu 1970 – luvulla
ja siirretty läheisen pellon laitaan huvilaksi.
Keskitalon päärakennus seisoo kylän keskeisimmällä paikalla kumpuilevien peltojen reunassa ja
kylätien läheisyydessä. Korkealla lohkokivisokkelilla lepää suuri hirsirakennus, jonka yläkertakin
on tehty vuonna 1914. Taloa on peruskorjattu 1954
ja sen sisustus on tuon ajan asussa. Vuosina 2004–
2006 on julkisivuja uusittu ja samalla palautettu
ikkunat T-mallisiksi. Samassa remontissa taloon on
tehty uusi lasikuisti ja eteläsivulle parveke.
Keskitalon historia on talonpoikaistalon historiaa. Talon poika ehti käymään ”ameriikassa” ja oli
harvoja Titanicin uppoamisesta hengissä säilyneitä
suomalaisia. Matkatuliaisien joukossa ovat olleet
muuan muassa nyt talosta löytyvät matkakirstut.
Päärakennuksen sisustus on upea eteisen ja kamareiden osalta. Talossa on pirtti, keittiö, pieni
kamari, eteinen ja porras, sekä kaksi makuukamaria. Yläkerrassa on eteistila ja kolme kamaria, sekä
varastotilaa. Kellarissa on säilytystilaa.
Nykyinen omistaja huolehtii rakennuksista hellien ja kylän keskeisimmällä paikalla sijaitseva pihapiiri on maisemallisesti ottavassa kunnossa. Pihapiirin ympärillä kumpuileva komea peltomaasto
latoineen laskee laguunimaiseen Kamarilahteen
kauniisti mäntymetsän kautta. Tämä pienmaisema
on poikkeuksellinen jopa sotkamolaisessa mittakaavassa.
7.10 Kissasuo / Kivelä, Pohjavaara (P)

vanha pihapiiri
kivinavetta

Kahden talon pihapiiri sijaitsee loivalla Matovaaran rinteellä korpimaisemien keskellä. Ennen isojakoa Alasotkamo Kuikkamännikkönä tunnettu talo
on muutettu Nuas 54 Kissasuoksi ja jakautunut
1900 – luvun alussa kahtia.

Pihapiirin eteläpuolella on kauniita pelto- ja lepikkomaisemia. Pihapiirin silmäänpistävin kohde
on kuitenkin kookas kivinavetta, joka on kahden
talon yhteinen. Pihapiirissä on navetan lisäksi kaksi asuinrakennusta, pihavarastot ja sauna.
Kissasuon päärakennus on tehty hirrestä vuonna 1935. Runko on todella leveä ja yläkertaan on
tehty jo alun pitäen asuttavia tiloja. Alakerrassa
on kuistin jälkeen eteistila, josta pääsee suoraan
pirttiin, ruokahuoneeseen ja kamariin. Toiseen kamariin on käynti pirtistä. Vuoratussa talossa on
vaakavuoraus ja T-ikkunat. Rakennus on tyypillinen puolitoistakerroksisen ja talonpoikaistalon
välimuoto.
Kohteen vanhat rakennukset ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita ja ympäristössä on vielä
jäljellä vanhoja hakamaita.
7.11 Kokkovaara, Pohjavaara (P)

komea päärakennus
kievari
maisemallisia hakamaita
kivinavetta

Talon verotiedot osoittavat, että Nuas 16 Kocko
on asuttu 1600 – luvulta saakka veroja maksaen.
Isojaon jälkeen talon nimeksi tarkentui Nuas 12
Kokkovaara. Talo tuli tunnetuksi ennen kaikkea
kievaritalona. Esimerkiksi Samuel G. Hermelinin
vuonna 1806 Tukholmassa piirtämä kartta ”Wägkarta öfver Finland” mainitaan Kokkovaara nimeltä. Kievarireitti kulki Paltamoon Jormuan Rimpilään ja toisaalta Naapurivaaran Kärnälään, josta
reitti kulki Sopalan, Kalmoniemen ja Joenaluksen
kautta itään ja Urpialan kautta Murtoniemen, Saviahon ja Torvelan kautta Nurmekseen.
Pihapiirissä on ollut parhaimmillaan kaksi
päärakennusta ja pienempi kievaritalo. Nykyisen
päärakennuksen tiloja on käytetty kievarina 1930
– luvulle saakka.
Talon edesmennyt isäntä Huugo Hyvönen on
ollut hyvin näkyvä persoona 1950 – 70 – luvuilla:
kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, paikallisen osuusmeijerin hallintoneuvoston puheenjohtaja, Kajaanin seudun osuuskassan johtokunnan
puheenjohtaja ja maanviljelysseuran puheenjohtaja. Ennen kaikkea hänet muistetaan kuitenkin
sotien jälkeisen asutusneuvojan toimestaan Sotkamossa.
Nykyään tilalla on elävä pihapiiri, jossa on tallella vuonna 1915 alunpitäen rakennettu päärakennus, vuonna 1926 valmistunut rankasti remontoitu kivinavetta ja vanha hollitalli eli kievarikyydin
hevostalli.
Korkea päärakennus on korjattu 1990 – luvulla
säilyttäen sen ulkoiset ominaispiirteet. Samaan
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aikaan on korjattu myös hollitalli. Talon ulkoiset piirteet ovat hyvin klassiset ja vaikutteita on
enemmän pohjalaistalosta, kuin näillä seuduilla
yleensä. Jopa ikkunoiden koristelussa on klassinen henki ja niiden päälle on aseteltu tarkoin ns.
haukanikkuna.
Talossa on yhä karjaa ja siten ympäristössä on
hakamaastoa, niittyjä ja lepikoita. Pohjavaarantien ja Rimpilänniemen teiden risteyksessä on laidunniittyalue, ja siihen liittyy pieni metsälaidun.
Niityn keskellä on niittyä ja katajia. Laidoilla on
lepikkoa ja koivikkoa. Maaperä on osin kosteaa.
Alue on ollut laidunmaana pitkään. Aluetta ovat
laiduntaneet lampaat, hevoset ja viimeisenä vasikat.
Alue näkyy päätielle varsin helposti ja sillä voisi olla matkailullistakin arvoa, jos sitä kehittäisi
edelleen.
Kokkovaaran pohjoisrinteen puolella sijaitsee
haka, joka on kivikkoista ja niukkalajikkeista.
Keskellä niittyä on todella kaunis mänty- ja katajaryhmä. Laitumen pohjoisosassa on soistunut
hete. Alueella on hirsinen palvisauna ja pystyaidan jäänteitä. Talon eteläsivulle on muodostunut
kaunispiirteinen, mutta niukkaravinteinen uusi
haka-alue.
Aluetta laidunnetaan jatkuvasti ja se on muodostumassa hyvin edustavaksi.
Kokkovaaran päärakennus ja hollitalli ovat
erikoinen ja Sotkamossa ainutlaatuinen kokoomus rakennushistoriaa. Kohteella on myös henkilöhistoriallista arvoa. Maisemallisesti pihapiiri
sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Pohjavaarantien
varteen ja toimii maisemallisena kiintopisteenä.

Kumpusaari.
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Tien eteläpuoliset käyttämättömät rakennukset
ovat maisemallisesti vaikeita.
7.12 Kumpusaari (Kumpusaari 2), Nuasjärvi (P)

kivikautinen asuinpaikka

Asuinpaikka sijaitsee lähellä Nuasjärven pohjoisrantaa olevan Kumpusaaren pohjoislaidalla.
Matala ranta on kivikon ja soransekaista hiekkaa.
Asuinpaikkalöytöjä on tullut esille lähes koko
pohjoisrannan pituudelta vesijättöalueelta. Löydökset ovat olleet kvartsi-iskoksia.
7.13 Lehdon laidun, Leppilänvaara,
Pohjavaara (P)

romanttinen laidunhaka
Lehdon laidun sijaitsee Leppilänvaaran alarinteellä aivan Kajaanin rajan tuntumassa. Laidunalue
koostuu kaunisrakenteisesta harmaaleppähaasta,
joka vaihettuu hiljalleen kuusivaltaiseksi, sekapuustoiseksi metsälaitumeksi. Lahopuuta on runsaasti. Laitumeen kuuluu myös entinen pelto, jota
reunustavat suuret maisemapuut. Huomionarvoisia lajeja ovat vilukko, ahomansikka, nurmitatar,
rohtotädyke sekä koko alueella hyvin yleinen jäkki.
Alueen laidunnus on jatkunut yhtäjaksoisena vuodesta 1904 vuoteen 1999, jolloin karjanhoito tilalla
lopetettiin. Aluetta on useita kertoja yritetty saada laidunnuksen piiriin, mutta maanomistusolot
vaikeuttavat hoitamista. Alueen saaminen hoitoon
olisi kuitenkin suotavaa, ja lähellä Kajaania sijaitseva edustava kokonaisuus sopisi jopa opetuskohteeksi.

7.14 Leppimäen haka, Leppilänvaara (P-)

leppähaka

Pohjavaaran Leppimäen haka rajoittuu Harjun
harmaaleppähakaan. Alueella on kookasta leppää
ja valoisampia aukkoja, jotka ovat taas paikoin
rehevöityneitä. Haassa laidunnetaan edelleen ja
alueelta on yhteys laidunpellolle.
Haka on tyypillinen ylikäytetty alue, jonka monimuotoisuus puhkeaa kukkaan, kun laidunnuspainetta vähennetään ja huolehditaan puuston
harvennuksesta.
7.15 Lipetti, Korvanniemi (P)

hirsihuvila kauniissa niemessä

Korvanniemen Kallioniemessä sijaitseva huvila
on kerroksellinen rakennus. Hirsikehikko on vanha ja tuotu paikalle 1973. Pohjaltaan suorakaiteen
muotoisen rakennuksen sisääntuloterassin yläkerrassa on parveke, joka yhdessä ulko-oven kanssa
on työstetty kauniisti ja erikoisella, lähinnä isoluhteihin liittyvillä yksityiskohdilla. Punamullatun
huvilan pielilaudat on maalattu vanhan vihreiksi
ja rakennuksen olemus yksityiskohtineen on niin
lähellä vanhemman huvilan mallia, että rakennusajasta voi erehtyä. Huvilan edestä aukeaa järvelle
pitkin kallioniemen sivua kansallisromanttinen
pienmaisema.
Lipetin rantasauna on perinteinen matala pyöröhirsinen ja yksinkertaisesti kiville kasattu kesäsauna. Sauna sijaitsee kauniilla paikalla aivan niemen
nokan tuntumassa.
Lipetin sijoittaminen rantapuiden taakse ja väritys tekevät visuaalisen kepposen järven suuntaan,
sillä isoa kaksikerroksista rakennusta ei huomaa
ennen kuin aivan rannasta. Kohteen tulisi olla kaikkien rantarakentamiseen liittyvien ammattilaisten
opetuskohteena mitä tulee rakennuksen sijoittamiseen rannan tuntumaan: järvi näkyy puiden lomasta, mutta rakennus häviää maisemaan. Kohde on
supisuomalainen, sillä mielenlaatuumme sanotaan
kuuluvan eläminen metsässä maiseman sivussa.
7.16 Muuraussaari, Nuasjärvi (P)

kiviröykkiö, tarinapaikka
Simon Affleck

Nuasjärven keskellä olevan Muuraussaari-nimisen
saaren pohjoislaidalla sijaitsee erikoinen kiviröykkiö noin 10 metrin päässä rannasta, jyrkän rinteen
alaosassa. Röykkiön reunoja on hiukan vaikea hahmottaa, mutta arviolta se on noin 5 metriä pitkä ja
kolmisen metriä leveä. Röykkiön korkeus on noin
0,5 metriä.

Lipetin maisemia.

Muuraussaareen liittyy taru, jonka mukaan
kruunun veronkantajana 1700-luvun alussa toiminut Simon Affleck olisi muurannut ihmisiä elävältä
saaressa olevaan raunioon.
7.17 Petäjäniemi, Korvanniemi (P)

erikoinen 1970 – luvun huvila

Nuasjärven huvilasikermän 1970 – luvun rakennuskannasta löytyy Korvanniemen Ahoniemestä
erikoinen huvilaratkaisu. Tasakattoinen ja laatikkomainen tyyli on ollut viime aikoina lähes kirosana ja tällaiset ratkaisut on korjattu tavallisesti
kokonaan ja tyystin erilaisiksi, joten Petäjäniemen
huvila on harvinaisuus, jota kannattaa vaalia.
Kallioisen ja havupuisen niemen kärkeen tehty
rakennus on entisen kajaanilaisen johtavan lääkärin Aarre Apajalahden rakennuttama.
Rossipohjalle tehty pystylomalautavuorattu
vaalea rakennus on sijoitettu rannan suuntaisesti,
joten kattoa jatkamalla on saatu pitkä katettu ja
pilarein tuettu kuisti rakennuksen eteen. Rakennuksella on selkeä selkä- ja etupuoli. Autotieltä
ja takapihalta päästään hyvin umpinaisena näyttäytyvän huvilan keskellä julkisivua sijaitsevalle
ovelle. Oven jälkeisen eteistilan kautta saavutaan
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keskelle olohuonetta, jonka takana aukeaa suurien ikkunoiden kautta mahtava maisema järvelle
ja Hämeensaareen. Sisääntuloeteisen kahta puolta
on makuuhuoneita. Sisustus on hurmaava, syvää
violettia on käytetty kauniina tehokeinona vaaleassa sisutuksessa. Sisätilat kruunaavat kolme kattoikkunaa, joille on tehty erikoiset viistemuodot
sisäkattoon.
Petäjäniemen huvilan erillinen rantasauna on
yksi suurimpia hirsisaunoja Sotkamossa.
Petäjäniemen huvila täydentää Nuasjärven ympäristön huvilakantaa 1970 – lukulaisella tyypillä,
joka on selvä edustustyyppinen ratkaisu. Huvilalla
tulee olemaan kohoava kulttuurihistoriallinen kaari, mikäli sen nykyasu vain säilyy.
7.18 Pieni Tahkonen SW ja NE, Nuasjärvi (P)

kivikautisia asuinpaikkoja

Asuinpaikat nimeltä Pieni Tahkonen SW ja NE
sijaitsevat Nuasjärvessä olevassa Pieni Tahkonen
-nimisessä saaressa. Saari on tasainen, pääasiassa
mäntyä kasvava, rannoiltaan kivikkoinen. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille rantakivikosta saaren lounais- ja koilliskärjen rantakivikosta.
Löydöt ovat kvartsi-iskoksia.

nykyään Osuuskunta Kanervan vuokraama päiväkotitila. Koulua sivuaa maisemallinen puukuja
Pohjavaarantien kupeessa. Pohjavaaran koulu on
kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus ja sen
rakennuksilla on huomattava rakennushistoriallinen merkitys. Sijainti vilkasliikenteisen tien sivulla
tekee siitä komean tienvarren maisemakohteen.
7.20 Pohjavaaran seuraintalo, Rimpilänniemi (P)

kompleksisessa maisemassa sijaitseva vanha seuraintalo

Alun perin asuinrakennukseksi tehty hirsirakenteinen seuraintalo on siirretty nykyiselle paikalleen
1900 – luvun alussa. Harjakattoisessa rakennuksessa on salitila, lämpiö ja eteinen. Kuisti on tehty
1950 – luvulla. Rakennus on yhä ajoittain käytössä.
Ympäristö on kokenut mullistuksen, sillä komea
harju on ajettu talon ympäriltä rakennushiekaksi
siten, että talo ja sen pihamaa on jätetty paikoillaan
rotkojen keskelle. Talon kohdalla sijaitseva Nuasjärven rantamaisema on Hiukan jälkeen yksi kauneimpia Sotkamossa ja paikka onkin ollut vanha
juhannuskokkojen pitopaikka.
Seurantalolla on kulttuurihistoriallista arvoa.

7.19 Pohjavaaran koulu, Pohjavaara (P)

7.21 Päiväkumpu (Sipilän huvila),
Korvanniemi (M, V)

Pohjavaaralla koulunkäynti on aloitettu 28.8.1905.
Edellisenä syksynä oli tehty aloite kuntakokoukselle ja saatu kielteinen päätös. Kunnalla ei ollut
varaa koulurakennukseen, joten kyläläiset aloittivat koulun pitämisen Iivonlahden talossa omatoimisesti ja kuntakokous tuli sen jälkeen välittömästi puolteiselle kannalle. Uuden koulutalon
rakentaminen aloitettiin Tapanilan talosta lohkaistulla tontilla vuoden 1905 myöhäissyksyllä ja se
oli valmis keväällä 1907. Yhä hyvässä kunnossa
olevassa talossa on kaksi luokkaa ja veistosali, sekä
asuintilat opettajalle. Koulu tehtiin luonnollisesti hirrestä suurten lohkokivien päälle ja katto oli
aluksi pärettä. Rakennukseen asennettiin peltikatto
30 – luvulla. Perimätiedon mukaan paikalla kasvoi
mahtavan kokoinen kuusi, jonka kanto on lattian
tukipisteenä vieläkin. Talo oli varsin pian ahdas ja
uutta koulurakennusta suunniteltiin pitkään. Välillä koulutilan ahtautta vähennettiin pitämällä koulua myös Pohjan vanhassa talossa (purettu). Uusi
puoli valmistui 1957 ja se on tyyppikoulurakennus,
jollaisia valmistui pitäjän alueelle samaan aikaan
huomattava määrä. Vanha puoli korjattiin vuoden
1958 aikana ja sisustettiin kokonaan uudelleen. Pihapiiri täydentyi liikuntahallilla vuonna 1993. Pohjavaaran koulu on toiminnassa ja vanha puoli on

Vuonna 1913 juhannukseksi valmistunut huvila
sijaitsee historiallisen Korvanniemen edustalla sijaitsevan Kamarilahden männikköisessä rinteessä.
Korvanniemi on koko Sotkamon alueen vanhimpia
asuinpaikkoja ja kuuluisa myös Simon Affleckista
eli Simo Hurtasta.
Kansallismaisematyyppinen ympäristö on mitä mainioin paikka jugend- tyyliä olevalle Sipilän
huvilalle, kuten sitä myös nimitetään. Huvilan
rakennuttivat Kajaanin seminaarin opettajat Elli
ja Eemeli Sipilä. Sisällä tuvassa on seinälle aseteltuna alkuperäiset rakennuspiirustukset, joista
ilmenee suunnittelijaksi E. Westerlund. Huvilan
lisäksi läheisyydessä on vanha hirsinen rantasauna
ja hieman kauempana uudempi huvila, sekä jäänteitä huvilan edustalla sijainneesta oleskelutilasta
portaineen.
L- pohjamuotoon suunniteltu Päiväkumpu on
rakennettu pyöreästä hirrestä kivilohkarepilareiden päälle. Katto on hyvin jyrkkä. Rakennuksessa
on rannan puolella kuisti ja päädyssä yläkerran
kautta käytettävä avoparveke, jonka alla on erkkeri. Rannan kuistilta saavutaan suoraan tupaa,

kaksi kyläkoulurakennusta
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tyylihuvila kansallismaisemassa, maakunnallisesti
arvokas huvila
kuuluu Korvanniemen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriperintöön, Kamarilahden laguuni

jossa on oikealla korokkeelle tehty oleskeluerkkeri,
suoraan edessä ruokapöytä tuoleineen ja oikealla
porras yläkertaan, ovet keittiöön ja kamariin, sekä
niiden välissä erittäin hieno tyylitakka. Pääoven
päällä on teksti ”Sipilä 1913”. Sisustus on lähes
alkuperäinen ja säilynyt mainiokuntoisena paitsi
alakerrassa, myös vintillä, missä on kaksi herkästi
sisustettua makuuhuonetta: erikoisesti kannattaa
mainita käsin maalatut kukkaboordit.
Rakennusta on korjattu ja takasivulle rinteen
puolelle on sijoitettu pieni ja nöyrä sivutila keittiön varastoksi. Ulkoasultaan rakennus vaatisi kunnostusta.
Päivärinne on kulttuurihistoriallisesti erikoisen
arvokas huvilarakennus. Kamarilahti on jo sinällään Sotkamossa järvenrannoista omaperäisin: kaareva pohjoispuolen harju männikköineen kumpuilee kauniisti ja antaa paikoin häikäiseviä maisemia
kylän puolelle ja järvelle. Toisaalta lahden edustaa
leikkaa kaareva hyvin kapea harjudyyni, jolloin
Kamarilahtea voi kuvata laguuniksi. Tyrälammin
puolella on lisäksi hieno kosteikko kasveineen ja
hyönteisineen. Isommassa mittakaavassa huomaa
viereisen Iso-Kitusen -lahden muodostavan toisen
laguunimaisen tilan. Ympäristöstä on löydetty esihistoriallisia asuinpaikkoja ja erilaisia pyyntikuoppia. Korvanniemen Kamarinlahti on sotkamolaisympäristöjen ”kruununjalokivi”. Korvanniemi on
valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen
rakennettu ympäristö ja Sipilän huvila sen kauneinta osuutta. Läheisyydessä Rimpilänniemen
puolella sijaitsee vanha Tyynirannan huvila, Kajaaniin päin Horsmalan ja Aarreniemen huvilat,
sekä järven eteläpuolella useita muita saman ajan
huviloita.

Petäjäniemi.

Päiväkumpu.

7.22 Rasi, Leihuvaara (P)

erittäin hieno pieni pihapiiri
talon sisustus
ainoa peltokivinavetta Sotkamossa
Rasin tilasta on tietoa 1800 – luvun lopusta lähtien. Tila on ollut aikaisemmin Turunkorvan talon
torppa. Vaaran kaltevassa itärinteessä 240 metriä
merenpinnasta sijaitseva pihapiiri on tyypillistä
pienen tilan mallia. Tietä taloon ei ole ollut kuin
vasta 60 – luvulla. Talon tytär on ollut Korvanniemen Aarreniemen huvilalla Mikkoloiden piikana.
Häntä on Kainuun Museon toimesta haastateltu ja
saatu tallennettua huvilaan ja taloon liittyvää ns.
hiljaista tietoa talteen.
Pihapiirissä on kauniisti pidetty asuinrakennus,
erikoisen hyvin säilynyt kivinavetta, pihaluhti,
sauna ja etäämpänä matala riihi. Lisäksi on varastorakennus ja lato.

Rasin navetta on koottu pienistä peltokivistä.

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

223

Rupukalta näkee maisemia 360 astetta.

Talo on hirrestä ja tehty vuonna 1934. Siinä on
lautakuisti, josta käynti suoraan kauniin ruskeaan
pirttiin, josta johtaa ovet kamariin ja keittiöön. Sisustus on kokonaan 50 – luvun mallissa ja kaikki
irtaimisto on tallella. Uuni on kaunis kiviuuni ja
muissa tiloissa on pönttöuunit. Talossa on T-ikkunat ja julkisivut on rimalautavuorattu.
Kivinavetta on aseteltu erikoisesti harja poikkirinteeseen. Sen ylärinteen puoleinen pääty on
rankorakenteinen, välitilassa on läpisola ja varsinainen lehmänavetta alarinteen puolella. Navetan
parret ja kaikki irtaimisto on tallella, kuin odottamassa käyttöä. Heinävintille ei ole enää ajosiltaa
ylärinteessä. Navetan kiveys on lähes kokonaan
pyöreää peltokiveä, mikä tekee siitä ainutlaatuisen Sotkamossa. Kaikki muut navetat on koottu
lohkokivistä, joiden seassa saattaa olla muutamia
pyöreitäkin. Kate on huopaa, alla päre ja se on huonossa kunnossa.
Luhti on kaksiosainen ja -kerroksinen, se lienee
tehty 1800 – luvun puolella. Rakennus on koristeeton. Sauna sijaitsee peltoaukean reunassa lähellä
kaivoa. Rakennus on ulkomuodoltaan erehdyttävästi asemarakennusten saunojen kaltainen. Sen
historiaa ei tiedetä. Saunan katto on tiiltä ja päädyssä on ns. aurinkoikkuna.
Riihi on vanha ja matalan mallinen kaskiriihi.
Sillä lienee ikää reilusti yli sata vuotta. Hyvin nurmettuneella tuohikatolla kasvaa kohtuullisen iso
koivu.
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Talon pihamaalta on 1950 – luvulle saakka ollut
esteetön näkymä Vuokatin suuntaan, sitten puusto
on kasvanut eteen. Sama maisema löytyy nykyään
vielä naapuritalo Rupukasta, sillä sen ympäristö on
noin 280 metrissä ja nykyään hakattu puista. Katso
Rupukka, Leihunvaara.
Rasi on täydellinen pienen tilan pihapiiri, jolla on huomattavia rakennushistoriallisia arvoja.
Erikoista on sen irtaimiston täydellisyys ja talon
sisustuksen autenttisuus. Mainittava on myös talon peilikkäät. Talon välitön ympäristö on hyvin
monimuotoista perinnemaisemaa. Mahtava kiviaita pihapiirin koillispuolen niityn reunassa kertoo elämisen ehdoista. Kiviaidan sivulta on kaunis
näköala Vuokatille.
Kohde on kulttuurihistoriallisesti täydellinen
kokonaisuus ja sen varjelemisesta kannattaa huolehtia. Navetan irtaimisto on kuin museosta.
7.23 Rimpilänniemen pyyntikuopat,
Pohjavaara (M)

pyyntikuoppajärjestelmä
Esihistoriallisen ajan pyyntikuopat sijaitsevat
Nuasjärven Rimpilänsalmen pohjoispuolella,
Rimpilänniemen länsirannasta noin 200 m itään,
seurantalon ja suuren hiekkakuopan eteläpuolella.
Mäntykankaalla on sorakuopalle rantaan johtavien
metsäteiden välissä muinaisella rantaterassilla ja

harjumuodostelman lounaisrinteellä noin 25 pyyntikuoppaa, joiden halkaisijat ovat noin kahdesta
kahdeksaan metriä. Kuopat ovat muodoltaan pyöreitä tai pitkulaisia.
Alueeseen on helppo tutustua, sillä autolla
pääsee aivan kuoppien viereen. Samalla voi ihailla Nuasjärven rantoja ja kauniita maisemia, sekä
erikoisessa paikassa sijaitsevaa seurantaloa, katso
Pohjavaaran seurantalo, Rimpilänniemi.
7.24 Rupukka, Leihunvaara (P)

vanhoja rakennuksia korkeassa maastossa
Aivan Rupukkavaaran laen tuntumassa ja lähes
270 metriä merenpinnasta sijaitseva pieni tila on
vanha Korvanniemen torppa. Pihapiiri on muuttunut laajaksi rakennusten siirtojen myötä, mutta
pirttirakennus 1940 – luvulta on paikoillaan. Hirsinen ja lyhytnurkkainen talo näyttää vanhemmalta
kuin onkaan. Ikkunat ovat ruutumallia, perustus
peltokivistä. Lautakuistin seinillä on tyypilliset
ristikkoikkunat ja kuisti on harvinaisen kaunis ja
tyylillisesti taloon sopiva peruskuisti.
Aikaisempi talo on sijainnut nykyisen edessä.
Muita pihapiirin rakennuksia ovat talliaitta ja

varastorakennus. Talliaitta lienee noin 150 vuotta vanha. Peltojen sivussa on pieni savusauna ja
vanhalla niityllä pitkä latorakennus, jonka katto
on pudonnut.
Rupukan ympäristö on hehkeää perinnemaisemaa. Vanhaa hakamaata, niittyjä ja leikkosyrjiä on
lähellä pihapiiriä. Rupukan alapuolella rinteessä
lähes huutoetäisyyden päässä metsän siimeksessä
on Rasin talo, katso Rasi, Leihunvaara.
Rupukka on rakennushistoriallisesti arvokas ja
perinnemaisemana huomionarvoinen. Rupukan
rinteeltä on esteettömiä näköaloja moneen ilmansuuntaan niin kauas kuin katse kantaa. Tunne on
kuin Heidillä Alppien rinteillä.
7.25 Rönnynniemen niitty, Rimpilänniemi (P+)

avoin niittyaukea järven keskellä

Nuasjärven Rimpilä on ollut 1600 – luvulle saakka
Paltamon pappilan tila. Tuolloin paikasta käytettiin myös nimeä Laudanniemi (katso Koukkari,
Korholanmäki). Aivan niemen kapeassa kärjessä
sijaitsee nykyään peltojen ympäröimä niitty, joka on vanhaa peltoa. Peltoa laidunnettiin sotien
jälkeen ja niitty on ollut heinäkasvulla. Niitty on
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tasainen ja niittyä sivuavan ojan sivussa kasvaa
harmaaleppiä ja vesakkoa. Niitty on hurmaava
maisemiltaan. Niityllä liikkuminen tuo tunteen,
kuin kävelisi järven pinnalla.
Niitty näkyy esteettömästi järvelle, siitä ei veneellä pääse ohi huomaamatta. Läheisyydessä niityn pohjoispuolella sijaitsee taloja ja männikössä
arkeologisesti mielenkiintoisia pyyntikuoppia,
katso Rimpilänniemen pyyntikuopat, Rimpilänniemi.
7.26 Tyyniranta, Rimpilänniemi (P)

1920 – luvulla valmistunut huvila
Tyynirannan sisustusta.

Törmän paja.

Kohde sijaitsee Sotkamon Nuasjärven Rimpilänniemellä, Iso-Kitusen itärannalla. Huvila lienee rakennettu 1920-luvun lopussa, sillä sen rakennutti
kauppias Ipatoff (Ipatti), joka muutti Kuhmosta
Kajaaniin kauppiaaksi 20-luvun lopulla.
Huvila sijaitsee hiekkaisella mäntykankaalla.
Läheisyydessä on rantasauna ja säilytyskellari.
Huvila on hirsirakenteinen ja tehty isojen kivipaasien päälle. Katto on mansardi- eli taitekattoinen.
Sisäänkäyntikuistit sijaitsevat päädyissä ja antavat siten rakennuksella pitkänomaisen junamaisen
vaikutelman. Huvilassa on kaksi kerrosta, joista
alhaalla on iso oleskelukuisti ylös johtavine portaineen, tupa ja keittiö, sekä keittiön umpikuisti. Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta ja varastotilaa.
Sisätiloissa on säilynyt vanhoja pintamateriaaleja,
kalusteita, valaisimia ja irtotavaraa, joka on osin
30-luvulta.
Huvila on esimerkki 30-luvun huvilakulttuurista
kainuulaisessa ympäristössä. Se on säilynyt alkuperäisessä kunnossa sisustuksineen, mutta katon
vuotaminen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa
keskellä rakennusta. Huvila on rakennus- ja henkilöhistoriallisesti kohtuullisen arvokas. Huvilalla on
maisemallista arvoa sen näkyessä järven ja Korvanniemen kylän puolelle. Huvilan korjaamattomuus
johtaa sen raunioitumiseen parissa vuodessa.
7.27 Törmä, Käppyrä (P)

vanhoja rakennuksia
museopaja

Vasikkavaaran vanhat päärakennukset.
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Törmän pihapiiri sijaitsee korven keskellä Pohjavaaran ja Jormuan välimaastossa. Ympäristö on
hoitamatonta ja kasvamassa osin umpeen. Paikalla
on useita vanhoja rakennuksia, joista vanha pirttirakennus ja riihi ovat komeita. Riihi on erikoisen suuri ja ruskeaksi paahtunut rakennus kielii
korkeasta iästä. Rakennus on yksi vanhimmista
riihistä kunnan alueella, mahdollisesti ainakin 1800
- luvun alusta. Pihapiirin pohjoispuolella on matala pajarakennus hirrestä. Sen palkeet, hiilipöytä

Rimpilänniemen Rönnyn maisemalliset pellot.

ja kaikki välineet aina alasinta myöten ovat yhä
tallella.
1920 - luvulla tehty pirttirakennus on pirtin ja
kahden kamarin perustorppa. Huopakatteinen ja
T-ikkunoilla varustettu harmaa rakennus on unohtuneen oloinen ja kuin omilleen jätettynä.
Törmän ympäristö on tyypillinen pienen torpan
asuinympäristö peltotilkkuineen, ja kasvamassa
umpeen. Rakennukset edustavat tyypillistä kainuulaista korven rakennuskantaa.
7.28 Vasikkavaara, Käppyrä (P)

vanhoja rakennuksia lehtomaisemassa
kivinavetta
Pohjavaaran kyläalueen pohjoisosien vaarojen
päälle syntyneistä tiloista erottuu Vasikkavaara.

Pihapiirissä on muutama arvokas rakennus, joista vanhin päärakennus on tyypillinen talonpoikainen pirttirakennus vuodelta 1907. Talossa on
pirtti, eteinen ja kaksi kamaria. Rakennus on 1960
- luvun asussa sisätiloiltaan. Pihapiirissä on toinen
vanhempi talo ja melko uusi päärakennus vanhan
toimiessa kesäasuntona ja varastona. Pihapiirin
vanhaan rakennuskantaan kuuluu lisäksi vanha
kaksiosainen piha-aitta ja kivirakenteinen navetta,
sekä toisen kivinavetan rauniot.
Pihapiirin läpi kulkee tie Törmän taloon, sen varressa on komea vilja-aitta, sekä kauempana pellolla
lato. Pihapiirin läheisyydessä on useita muitakin
latoja. Pihapiirin ympäristö on romanttishenkinen
ja runsaskasvuinen, pittoreski. Pienten peltojen
ympärillä kasvaa lehtomaisia puita.
Vasikkavaaran vanhoilla rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa.
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5.8

Laakajärvi
erämaataloja ja erikoista historiaa
Laakajärven seutu on sotkamolaisten ”viimeinen
korpimaa” ja historian saatossa eräänlainen välimaasto Sotkamon, Valtimon ja Savon suunnista
katsottuna. Kylän alueelle on syntynyt hyvin vähän taloja. Vaarojen päällä on sijainnut muutamia
taloja ja torppia ja nykyisen Laakajärven kylän
paikkeilla muutama talo järvien läheisyydessä.
Kaksi vaaranlakea erottuu historiassa erikseen,
Lehtomäki ja Leppimäki. Myös Laakajärven ja Petäisen välistä maakannaketta, sekä Laanniemen
taloa on asuttu erikoisen pitkään. Alkujaan osa
seutua kuului Ylä-Savoon ja taloista on ensimmäisiä verotietoja vasta 1650 – luvulta lähtien, mutta paikalla on oleiltu ilmeisesti jo aikaisemmin.
Vanhimpia asuinpaikkoja ovat olleet vuoden1654
verotietojen mukaan kahden savun Ollikkalat (Poikala) Älänteen rannassa ja Lehtomäen laella, sekä
Lylymäellä talojen yhteinen kaskitorppa. Kolmas
vanhimmista eli Ukonjärven Korhola on hävinnyt
sen sijaan tyystin kartalta.
Todella vanhoissa kartoissa Laakajärvellä nähtiin olevan väylänä suurempi merkitys Suomen
keskiosista pohjoiseen ja edelleen Oulujärvelle,
kuin nykyään ymmärretään.
Arkeologisia löytöjä alueella ei tiedetä olevan,
mutta Kajaanin puolella Kivijoella tiedetään
muutamia mielenkiintoisia lappalaismerkkejä.

Historialliseen aikaan kuuluu Täyssinän rajakivi,
joka löytyy kauniista Tiilikan kansallispuistosta,
sekä Rautavaaran puolella sijaitseva sissipäällikkö Olli Tiaisen torppa.
Lisäksi on muutama legenda Volosta, suuresta
karjalaisesta päälliköstä. Kirjassa Tapani Löhvingin seikkailut kerrotaan Hiidenjärven ympäristön
taistelusta 1700 – luvun alussa talon nimet tuntien
ja se antaa Volon tarinallekin vahvempaa perustaa. Volosta kerrotaan enemmän kohteen Suolahti
yhteydessä.
Laakajärven ja Petäisen välisellä kannaksella 1800 – luvulla sijainneen Petäjäkosken ruukin
jäänteet ovat historiallisen ajan arkeologisia muistomerkkejä.
Lähes samanlainen jäänne on Sotkamon viimeinen kyläkauppa, Tarvaisen kauppa. Sen läheisyydestä löytää myös vanhan kyläkoulun, jota korjataan parhaillaan.
Perinnemaisemista nyt kuuluisa on Lehtomäki
ja elävää viljelymaisemaa löytää myös Liuhasta.
Ruman ympäristössä on hyvin arvokasta perinnekasvillisuutta ja maisemallisesti karski Hiidenvaaran luonnonsuojelualue Hiidenkattiloineen.
Rakennuksista on mainittava kaksi ihan erikseen,
Laakajärven entinen koulu ja Hiiden mylly.
Ja Laakajärven Venäjänniemen Susihiekassa on
perimätiedon mukaan aarre, joten eikun kaivelemaan!

Älänne, jonka rannoilla on asuttu varmuudella 1600-luvulla.

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

229

8.1 Aatula, Leppimäki (P)

kaksi pientä asuinrakennusta kauniissa lehtoympäristössä

Aatulan vanha puoli.

Leppimäen kantatalosta lohkottu pieni Aatulan
torppa sijaitsee Leppimäentien mutkan kohdalla
luonnonkallion läheisyydessä ja se on tehty 1940
– luvulla. Talossa on avokuisti, eteinen, tupa ja kamari. Aatulan toinen ja tuoreempi asuintalo sijaitsee kantatalon peltoaukean pohjoisreunassa kallioisen kukkulan päällä korkean Leppimäenvaaran
lehtomaisemassa. Pieni talo on tehty vuonna 1950
ja rankorakenteiseksi. Erikoisen kaunis ympäristö
tekee rakennuspaikasta katseenvangitsijan, etenkin kun talon runkoon on tehty loveus, joka toimii
samalla sisäänmenokatoksena. Ratkaisu on ajalle
tyypillinen, mutta se on tavallisesti myöhemmin
rakennettu umpeen.
Uudempi talo on maalattu hyvin vaalean keltaiseksi ja vanhempi on punamullattua rimalautaa.
Pihapiirissä on aitta ja saunarakennus. Ympäristö on tämänkin talon kohdalla lepikkoa ja kasvisto
on tyypillistä lehtoa.
Kohde on mielenkiintoinen kahden pienen talon
mainio yhdistelmä. Pienipiirteisyys ja kodikkuus
ovat vallitsevia piirteitä. Kumpikin päärakennus
ovat tyypillisiä pieniä sotien jälkeen tehtyjä alkuperäisasuisia asuinrakennuksia, ja siksi erikoisen
arvokkaita. Kummatkin toimivat kesäasuntoina.
Kohteen välitön ympäristö on yhä rikas kasvillisuutensa puolesta ja sen niitto sekä puuston raivaus pitävät ympäristön ennallaan.
8.2 Heikkilän laitumet, Lehtomäki,
Laakajärvi (II, M)

erittäin edustavia laidunalueita korkean vaaran
etelärinteellä
Rautavaaran tien varressa sijaitsevat Heikkilän
laitumet muodostuvat harmaaleppähaasta ja entisestä pellosta, joiden kasvilajistoon kuuluvat nurmitatar ja jäkki. Alun perin niittämällä hyödynnettyä aluetta on 1960-luvulta saakka laidunnettu ja
laidunnus jatkuu yhä. Nuorkarjan laiduntamalle
alueelle on laadittu hoitosuunnitelma. Katso lisäksi
”Väliharjun rinnehaat, Lehtomäki”.
Heikkilän laitumet ovat yksinkertaisesti upeita
kokea.
Hiien myllyn kivet.

8.3 Hiiden mylly, Laakajärvi (P)

tyypillinen hierinpuromylly

Laakajärven Hiidenkylän läheisyyteen on rakennettu mylly, joka on kyläläisten yhteisillä ponnistuksilla pidetty kunnossa aina näihin päiviin
saakka. Hiisijokeen tehty mylly on pieni ja harmaa
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hirsinen rakennus, jonka yläjuoksulla on pato ja
rännilaite vedenohjausta varten.
Myllykoneistokin on pieni ja mitä tyypillisin
hierinmylly. Kivien halkaisija on n. 70 cm.
Pato on lahoamispisteessä ja häviämässä pian.
Kyläläiset ovat pitäneet myllyllä iltamia ja muita
pieni muotoisia tapahtumia viime aikoina.
Mylly on kulttuurihistoriallisesti arvokas juuri
tyypillisyytensä takia: tämmöisiä myllyjä on aikoinaan ollut huomattava määrä Kainuussa, mutta ne
ovat hävinneet lähes tyystin.
8.4 Laakajärven koulu, Laakajärvi (P)

hieno ja alkuperäisasuinen koulurakennus
kirvesmies Eeti Suutari
tanssilavatoiminta
Laakajärven ja Suuri-Petäisenjärven välisen Petäjäkosken etelärannalle Jokelan talon entisille maille
rakennettu koulu on korpikylällä hurja ilmestys:
kaksikerroksinen tyyliltään klassinen rakennus
asuntoloineen tuntuu todella suureelliselta. Mutta rakennusaikaan 1920 – luvulla kylän kaikissa
taloissa on asuttu, ja mm. metsätöiden määrä on
ollut todella suurimittakaavaista sekä käsityövaltaista, joten toimeentulomahdollisuudet ovat olleet

Liuhan iso riihi.
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Laakajärven koulun sisätiloja.

Ruman metsänvartijan talo.

Jokiniemen postilaatikko.
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kohtuulliset. Sotien jälkeen oppilasmäärän kasvu
aiheutti jopa toisen koulun rakentamisen n. seitsemän kilometrin päähän Älänteelle vuonna 1958.
Omalla kylällä koulua on käyty 1.10.1914 alkaen,
joskin jo vuonna 1895 kylän miehet olivat kutsuneet
koolle kuntakokouksen saadakseen oman koulun.
Koululle tarjottiin ilmaista maapalaa, mutta kuntakokous ei rahan puutteessa myöntynyt asialle,
kunnes tilanne muuttui 1920 – luvulla ja asiaan
herättiin uudelleen.
Koulun rakensi eräs tuon ajan ahkerimmista
kirvesmiehistä Sotkamossa eli Eeti Suutari. Eetin
työmäärä oli suuri ja taitonsa ihmettelyn aihe. Legenda kertoo hänen taidostaan tehdä pystymetsästä ikkuna raameineen valmiiksi yhden päivän
aikana. Joka tapauksessa hirsirakentaminen oli
hänellä verissä ja intohimona. Eeti rakensi Laakajärven koulun työporukkansa kanssa vuosien
1923–25 välisenä aikana. Rakennus jakaantuu matalampaan asuinpuoleen ja korkeampaan luokkatilojen osaan, joita yhdistää sisäänmeno, eteiset ja
portaikko. Rakennus on tehty samaan aikaan kuin
rautatieverkon rakennukset Sotkamossa ja on hyvin asemamainen. Luokkasalit ovat kookkaita ja
päällekkäin.
Koulun eteläpuolella on puucee/varastorakennus vuodelta 1958, sauna ja pajukoitunut urheilukenttä, sekä länsipuolella pihaa asuntola, joka
valmistui vuonna 1929. Yksikerroksisessa rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä.
Koulun loputtua ja kiinteistöjen siirryttyä Sotkamon eläkeläiset ry:lle asuntolan päätyyn tehtiin
tanssilava, joka toimi aina 1990 – luvulle saakka.
Nyt kiinteistön omistaa yksityinen perhe ja rakennukset ovat remontin alla, jonka tuloksena
koulurakennuksesta tulee matkailu- ja kyläläisten
harrastetila.
Laakajärven koulu on todella hieno aikansa
mallirakennus ja säilynyt alkuperäisessä asussaan.
Rakennuksella on erittäin suuri kulttuurihistoriallinen arvo eri käyttöineen ja kohteella ympäristöineen on historiallista merkitystä, sillä kosken
rannan yläjuoksulla on 1800 – luvulla toimineen
Petäjäkosken ruukin jäänteitä, jotka ovat historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Koulun ympäristö
on kasvanut osin umpeen ja puustoa tulisi vähentää rankalla kädellä, jolloin kartanomainen piha
tulisi jälleen oikeuksiinsa. Koulun takasivun rinne
koskelle on komeaa kuusimetsää ja omistajan rauhoittamaa.
Laakajärventien sillan ja koulun välistä maastoa tulisi harventaa sen verran, että koulu tulisi
esille tien suuntaan. Myös näkymät Laakajärvelle
ja kosken maholle olisi mahdollista järjestää harventamalla puustoa.

8.5 Petäjäkosken ruukin
jäänteet, Laakajärvi (M)

rautaruukin jäänteet, historiallisen ajan muinaisjäännös
Petäjäkosken rautaruukki valmistui vuonna 1840,
siis suunnilleen samaan aikaan kuin muutkin Kainuun ruukit. Ruukkia ajoi eteenpäin Oulun läänin
kuvernööri R. Lagerborg. Ruukin perustajat olivat kajaanilaiset virkamiehet kruununvouti Johan
Wichmann, postimestari Carl Gosman ja kappalainen Adolf Forbus. Tärkeimpänä vaikuttimena
ruukin perustamisessa oli halu kohentaa toistuvista nälkävuosista kärsivän syrjäseudun rahvaan
synkkää taloudellista tilannetta. Ruukin yhteyteen
perustettavalla mallitilalla haluttiin antaa väestölle
esimerkki hyvästä maatalouden harjoittamisesta.
Petäjäkosken ruukin rauta tunnettiin erinomaisesta laadusta ja sen tuotanto oli harkkohytiksi varsin
suurta. Varsinaisen tarkoituksensa ruukki myös
täytti, väestön taloudellisen tilanteen parantumista
pidettiin nimenomaan ruukin ansiona. Alkuaikoinaan ruukki työllisti kaksi harkonpuhaltajaa, kolme seppää ja kaksi hiilirenkiä, lisäksi kahdeksan
malminnostajaa hankki malmia lähiseudun järvistä. Sepät muuttivat Kajaanista vuonna 1850 kaikki
yhdellä kertaa.
Monista muista tuon ajan ruukeista poiketen
ruukkia hoidettiin mallikelpoisesti. Kaikesta huolimatta omistajat joutuivat taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi myymään ruukin vuonna 1860, jolloin
siitä tuli läheisen Ylä-Savon Jyrkän ruukin apuhytti. Tuolloin ruukin osti viipurilainen Paul Wahl &
Comp, joka omisti myös Varkauden ruukin. Laitosta laajennettiin ja tuotanto kohosi entisestään.
Malminnostajien määrä kaksinkertaistettiin, lisäksi
palkattiin 23 hiilenpolttajaa ja viisi apulaista. Ruukin työllistävä vaikutus oli siis poikkeuksellinen.
Ruukin toiminta lopetettiin kannattamattomana
vuonna 1880, mikä johtui lähinnä etäisestä sijainnista ja vaikeista kuljetusmatkoista.
Ruukissa ei ollut masuunia, vaan kaksipiippuinen hytti. Kankivasaroita oli yksi ja sulatusahjoja
kaksi kappaletta. Ruukin johdosta vastasi alkuaikoina kirjanpitäjä ja maallikkosaarnaajana kunnostautunut Henrik Trast.
Kohde sijaitsee Sotkamon eteläosassa, Laakajärven ja Suuri-Petäisen välissä olevan joen luoteisrannalla, Petäjäkosken kohdalla. Mitään ruukin
aikaisia rakennuksia ei enää ole jäljellä. Jokea käytetään nykyään virkistyskalastukseen. Kalastajia
varten joen yli on tehty silta 0,2 km päähän maantiesillasta. Joen rannat kasvavat tiheää lepikkoa ja
ovat varsin pöheikköiset. Ruukin tuotantolaitokset
sijaitsivat rannan ja korkean rantatörmän välissä.

Törmän päällä sijaitsee Koskelan talo ulkorakennuksineen. Jokirannassa on ruukin jäännöksinä 9
x 9 metrin kokoinen kumpare, jossa on itse hytin
pohja, rakennuksen pohjakiviä sekä kuonaa ja hiiltä sisältäviä kumpareita. Koska paikka sijaitsee tien
vieressä, siihen on helppo tutustua. Joen ranta on
kuitenkin hankalakulkuinen ja jäännöksiä on vaikea erottaa kasvillisuuden peitosta.
8.6 Ruman metsänvartijan talo (Sopala)
ja niityt, Laakajärvi (MH Ib)

korkealla korpivaaran laen tuntumassa sijaitsevan
niityn kasvisto on harvinaista
vanha kaivoslouhos
Korkealla yli 330 metrin korkeudella sijaitsevien
Rumavaaran huippujen päällä on 1920 – luvulla
rakennettu metsänvartijan talo ja toisen huipun
päällä palovartijan tornin jäänteet. Talon ympäristö on todellista korpea upeine vaaranlakisoineen.
Pihapiirissä on talo, piharakennus ja sauna. Päärakennus on suhteellisen jyrkkäharjainen hirsitalo,
joka on vuorattu laudalla päältä jo lähes uutena.
Avokuistilta johtaa erikoisen kaunis ulko-ovi eteistilaan, josta on yhteydet keittiöön, kamariin ja tupaa. Eteisestä pääsee myös yläkertaan, joten rakennus on varhaisia puolitoistakerroksisen talotyypin
versio sekoittuneena vanhaan talonpoikaistaloon.
Talo on tyylillisesti klassinen ja sen ikkunat ovat T
– mallia. Rakennus on tehty erikoisen ammattitaitoisesti ja tyylikkäin yksityiskohdin. Se on alkuperäisessä asussa ulkoa, mutta sisätiloissa on tehty
muutamia muutoksia.
Ruman entisen metsänvartijatilan niityt sijaitsevat Vuokatin läheisellä Ruostevaaralla yli 300
metriä merenpinnasta. Pihapiirin vieressä avautuu
tuore niitty, jolle on osin istutettu kuusia. Puusto on kuitenkin kitukasvuista ja huonokuntoista.
Alueelta on tavattu koko maassa vaarantuneita
kirkiruohoa ja suikeanoidanlukkoa sekä Kainuussa uhanalaista ketonoidanlukkoa. Metsähallitus
suunnittelee aloittavansa valtion mailla sijaitsevan
arvokkaan alueen hoidon lähivuosina. Hoitosuunnitelmaa ei vielä ole laadittu.
Rumavaaran rinteeltä löytyy kohtalaisen suuri
kaivoslouhos. Se on aikoinaan syntynyt Helsingin
Arabiantehtaiden toimesta. Muita vastaavia Arabian louhoksia löytyy ympäri Kainuuta, lähin lienee
Tuhkakylän Pitkällälehdolla.

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

233

234

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

Suolahden kauniit rantapellot aittoineen.

8.7 Suolahti (Lahti), Hiisikylä, Laakajärvi (P)

sissipäällikkö Tapani Löfving
erikoisen vanhoja rakennuksia
”Hiidenkattila”
Volokki

1700 – luvun alun sekavat ja väkivaltaiset ajat ovat
Tapani Löfvingin päiväkirjoihin nojaavassa kirjassa hyvin esillä ja tarkkaan sitä lukiessa hoksaa
tuttuja sotkamolaisia paikkoja. Tapani L. hyökkää
karjalaisia vastaan Hiidenkylän Lahden paikalla sijainneeseen karjalaisten suureen puuvarustukseen!
Tällä on hyvin todennäköistä todellisuuspohjaa,
sen verran tarkoin maasto ja ympäröivät seudut
taloineen kuvataan. Talon nimi on tunnettu pitkälle vielä 1900 – luvulla Lahtena. Perimätietoa ei
puuvarustuksesta ole, mutta koosta kertoo Löfvingin ylöskirjaama tieto sotasaaliista, jota oli muun
muassa 60 hevosta! Myös läheisen Laakajärven
Venäjänniemellä on perimätiedon mukaan tapeltu
sarkasodan aikaan. Siltä ajalta olisi peräisin mm.
Volokinsuo – niminen suoalue, joka liittyy tarinoiden mukaan karjalaiseen Volokki – nimiseen päällikköön ja hänen kuolemaansa, joka johtui tarinan
mukaan hänen sukupuolielimiensä silpomisesta
todistuskappaleeksi (huomattavan kookkaat sukukalleudet). Suosta on löydetty erikoisen suuren

miehen luut vuonna 1915 paikallisten kuokkiessa
suota pelloksi. Sukevalaisten perimätietona Volokilla on ollut linnoitus, Volo, luoteis-Sukevalla
Vanha-Volossa.
Joka tapauksessa Lahden paikalla on asuttu
pitkään. Perimätiedon mukaan asutus on alkanut
pakopirtistä.
Hiisijärven rannalla peltomaisemaan sijoittuu
kerroksellinen pihapiiri, jossa on runsaasti vanhoja
hirsirakennuksia. Vanhat pirtit, riihet, aitat ja muut
sivurakennukset ovat hajallaan, mutta niiden yksityiskohdat ovat tutkimuksellista arvoaineistoa.
Katteita on mm. tuohesta, päreestä, huovasta ja
pellistä. Vanhimmat rakennuksista ovat mahdollisesti 1800 – luvun alusta. Yksittäisenä rakennuksena vanha otsamallinen vilja-aitta on selvästi vanhimmasta päästä.
Suolahdella on mystistä voimaa, jossa yhdistyy
korpimaisema pitkään asutun talon ympäristöön
ja komeaan vaaramaisemaan. Kohde on vanhojen
rakennusten kohdalla arvokas ja kulttuuriympäristönä huomion arvoinen. Vanhojen rakennusten
kunnossapito tulee vaatiman tulevaisuudessa runsaan panoksen. Läheisyydessä sijaitsee kylän mylly
(katso Hiiden mylly, Laakajärvi). Hiidenvaarassa on
luonnonsuojelualue, jonka alueelle sijoittuu erikoinen luonnonmuodostelma nimeltään Hiidenkattila.
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Alueella on oikeastaan kaksikin kattilaa, joista toinen on huomattavan syvä luonnonkalliorotko.
Isonvihan tunnetuin sissipäällikkö oli Stefan
(Tapani) Löfving, joka toimi Simon Affleckin palveluksessa 1707–1710 Pohjois-Karjalan alueella.
Myöhemmin hänestä tuli Turun jalkaväkirykmentin katselmuskirjuri ja sitä myöhemmän venäläisvallan aikaan hän oli vaeltava sissipäällikkö Tutun
saaristossa. Tapani Löfvingin päiväkirjoja säilytetään Porvoon Lyseon kirjastossa.
8.8 Tiilikkajärven kivi, Laakajärvi (M)

rajakivi
kansallispuisto
sissipäällikkö Olli Tiainen
Suolahden ikivanha riihi ja mielenkiintoinen uusi katto.

Päätalon komea pariaitta.

Venäjäniemen ladossa on suovakatto.
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Sotkamon kunnan eteläisin kärki kuuluu Tiilikan kansallispuistoon. Tämä puisto on perustettu
vuonna 1985 säilyttämään erämaista järvi-, joki- ja
harjuluontoa sekä Tiilikkajärveä ympäröiviä aapasoita. Suomaaston ympäröimän vesialtaan lähes
katkaisee kaunis ja jyrkkäseinäinen hiekkaharju
männikköineen. Luonnonkaunis ympäristö houkuttelee retkeilijöitä ja harjun Mummonlahden
läheisyydessä oleva ikiaikainen juhannustanssipaikka on yhä nuorison suosiossa. Harjuketjun
eteläpäässä Kalmoniemessä on perimätiedon mukaan vanha hautapaikka. Historiaan liittyvistä
kohteista puiston alueella mainitaan vuoden 1808
Suomen sodan aikaisen sissipäällikkö Olli Tiaisen
syntymäpaikkana Tiilikanaution talo, mutta myös
Ruotsin ja Venäjän valtakuntien välinen Täyssinän
1595 rauhan raja kulki Tiilikkajärven kautta. Sen
muistona on Tiilikkajärven pienellä luodolla vanha
idän ja lännen välinen rajakivi, jota kutsuttiin myös
Kolmikannaksi. Siihen on hakattu vuosiluku (15)96
sekä Venäjän tunnuksena vinoristi ja Ruotsin tunnuksena kruunu, jonka alapuolella on kuningas Sigismundiin liittyvä kirjainlyhenne SRS. Kruunuja
on tavallisesti käytetyn kolmen asemasta vain yksi
ilmeisesti kiven pienuuden takia. Jo parikymmentä
vuotta myöhemmin, vuonna 1617 Stolbovan rauhassa alue liitettiin kokonaan Ruotsiin. Läänin raja
kulkee kuitenkin edelleen Tiilikkajärven rajakiven
kautta. Kivessä oleva vuosiluku 1767 liittyy lääninrajan käyntiin, loput kirjaimet ovat rajankävijöiden
ja maanmittarien nimikirjoituksia. Kiveen on lisäksi kiinnitetty kuparinen rauhoitustaulu.
Kivi on siis kooltaan pieni ja vaatimaton, talvella
se saattaa peittyä jään ja lumen alle. Kesällä kivi
kuitenkin erottuu selvästi ympäristöstään. Kesällä
kohteeseen tutustuminen vaatii luonnollisesti veneen. Kiven merkinnät on kuvattu Tiilikkajärven
kansallispuiston tunnuksessa.

Kiveen liittyy vanha kertomus, joka elää sotkamolaisten muistitietona: kiven luvaton siirto lääninrajan rajankäynnin yhteydessä vuonna 1759.
Tuolloin oltiin todella tyytymättömiä vanhaan
kiven paikkaan, joka kertoman mukaan olisi ollut
Laakajärven rannassa Sääskiniemen Korkeamaassa (erikoisia luonnonkumpuja) ja kulkenut Maanselän mäkien kautta Maanselänkivelle. Miesjoukko
on tarinan mukaan siirtänyt pienen rajakiven reellä
kankaita pitkin kolmen peninkulman verran aina
Tiilikanjärven eteläpäähän. Tarinan mukaan siirron
hyväksyi hallitusneuvos Krook, joka toimi lääninrajakomission nokkamiehenä. Hän totesi kaiken
päätteeksi, että ”kolme on kauneinta luontoa eteläKainuussa: Vuokatti, Laaka ja Naulavaara. Hyvä
ettei niitä erotettu!”. Jos kivi todella siirrettiin, se

asettaisi nykyisen tulkinnan vanhasta Täyssinän
valtakunnan rajasta uuteen valoon. Rajakiven sijainti Sääskilahden kohdalla kun asettuu mielenkiintoisesti suoraan vanhan rajalinjan päätteeksi
maanselällä. Tämä myös selittäisi vanhan Venäänniemi nimen alkuperää.
Läheistä Lievisenmäkeä pidetään karjalaisen asutuksen luoteiskulmana. Tiilikan länsipuolella on
myös venäläisalkuista paikannimistöä runsaasti.
Tiilikanaution torppa 1920 – luvun asussaan on
nykyään yleisölle avoin nähtävyys. Paikalla on
myös hyttihaudan jäänteet, jossa järvimalmia sulatettiin raudaksi.
Tiilikan eteläpäässä (Rautavaara) on vanha Uiton kämppä.
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Päätalon peltoja ja lehtoa.

8.9 Väliharjun ja Päätalon aitat ja rinnehaat,
Lehtomäki, Laakajärvi (P, haka II)

vanhoja aittoja, erittäin hieno haka-alue
Väliharjun tilan laitumet sijaitsevat Rautavaaran
tien varressa Heikkilän laitumien vieressä. Koivuvaltaisten hakamaiden kasvillisuus vaihtelee tuoreesta ja kuivasta niitystä lähteen partaalle syntyneeseen niittyyn. Huomionarvoisia kasvilajeja ovat
nurmitatar, jäkki, vilukko sekä pohjanruttojuuri ja
keltasara. Hakaa on niitetty 1930-luvulle saakka,
mikä jälkeen sillä aloitettiin laidunnus. Käyttö jatkuu yhä nautakarjan ja hevosen turvin ja alueelle
on laadittu hoitosuunnitelma.
Väliharjun talon vanhasta rakennuskannasta on
jäljellä enää erikoinen luhti. Rakennus on tehty 1860
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ja isoista puista. Erikoiseksi aitan tekevät sen ovet,
jotka ovat kyllä symmetrisesti julkisivuun nähden,
mutta vain 40 sentin etäisyydellä toisistaan. Väliseinä loppuu ovikorkeuteen ja aitan yhtenäinen
toinen kerros on hyvin matalalla. Aitassa on tallella
leveät lattialankut ja alkuperäiset sisäänaukeavat
ovet, joiden pihtirakenne on otsaosaltaan ovelasti
tehty maalilla.
Päätalon vanha arviolta 1700 – luvun lopulta
peräisin oleva vilja-aitta on puuvarastona. Suorasivuinen rakennus on jo pahoin sään runtelema.
Lehtomäellä on asuttu 1600 – luvulta alkaen juuri näillä kulmilla, joskin aina vuoteen 1850 saakka
talo tunnettiin Lehtomäki 2 Ollikkalana ja sittemmin Ronkaalana. Aitoilla on rakennushistoriallista
merkitystä.

5.9

Maanselkä – Saviaho
Maanselkä tarkoittaa vedenjakajaseutua. Sellaisia
on Suomessakin useita, mutta tunnetuimpia on
Sotkamon selkä maan puoli välissä. Se jakaa Oulujoen ja Saimaan vesistöt harjanteellaan. Paikoin
selkä on hyvin kapea ja Maanselän kylän kohdalla on vain pikkuinen kannake vesireittien välissä.
Tuolla paikalla on historiallista merkitystä, sillä sen
kautta kulkee historiallinen Pohjantie, joka on ollut
”valtatienä” ammoisista ajoista saakka. Maanselän
kannakkeella on suuria irtokivilohkareita, joista
yksi on merkattu mm. Täyssinän rauhan rajakiveksi.
Reittiä käyttivät myös rapparit ja muun muassa legendaarinen verovouti Simo Hurtta. Kylien
maastossa vanhimmat asuinpaikat sijaitsevat vaarojen lakialueilla. Näitä ovat Hyyrylä ja Komula
(entinen Piippola) lähes kadonnut Sivola (entinen
Määttälä).
Savea taas riittää Saviahossa, alue on kuuluisa
ympäristöä kylmemmästä pienilmastostaan.
Maanselkä - Saviahon alueella on muutamia
vanhoja taloja, mutta mm. kulttuurihistoriallisesti
arvokas Ahola jää nykyään Valtimon puolelle, sillä
rajaa on tarkistettu talon kohdalla.
Alueella on pienimuotoisia ja osin kyseenalaisia
arkeologisia löytöjä. Perinnemaisemista ei ole enää
jäljellä kuin hitusia. Maanselän Hyyrylän laidun on
ainoa käytössä oleva perinnemaisema.
Aluetta halkoo 1920 – luvulla valmistunut rautatie ja Maanselän asema on ollut 50 – luvulla Suomen suurin puutavara-asema. Erikoista rakennushistoriaa löytää Saviahon Honkavaaran kupeessa
olevan puron pientareelta, pienen ja kunnostetun
sekä kauniin Lakiahon myllyn.

Lappajärven kautta nousee kuuluisa karjalaisten reitti
pohjoisille vesille.

9.1 Hyyrylä, Maanselkä (P)

kaunis käytössä oleva laidunalue
Hyyrylä on ikivanha korpitalo Maanselän vedenjakajalla. Talo tunnetaan jo 1700 – luvulta nimellä
Alasotkamo 30 Hyyrylä, mutta isojaossa muuttui
numeroksi 16. Mäen laella ja sen kumpareisessa
rinteessä sijaitsee maisemallisia laidunpeltoja lepikkometsiköineen. Talon pihapiirin läheisyydessä osa maastosta on kulunutta, mutta esimerkiksi
Loukkukorventien varressa sijaitsee hyvin edustavia ja kasvistoltaan monipuolisia laitumia. Aluetta
käyttävät lehmät vasikoineen.
Hyyrylän laidun.
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9.2 Lakiahon mylly ja päärakennus,
Saviaho (mylly M, talo P)

vanha maakunnallisesti arvokas rakennus
hierrinmylly
Lakiahon komea päärakennus
Honkavaaran romanttinen rauniopihapiiri
Alasotkamo 32 Lakiaho on vanha kruununmetsätorppa ja perustettu vuonna 1882. Samalla vaaran
laella on sijainnut myös toinen kruununmetsätorppa eli Honkavaara, joka on perustettu jo aikaisemmin vuonna 1854. Näillä on etäisyyttä toisiinsa
vain muutama sata metriä.
Lakiahon etelärinteen alla Iiliänjoen varressa
sijaitsee Lakiahon ja Honkavaaran yhteismylly.
Malliltaan hierintyyppinen laitos sijaitsee tyypillisessä hirsimajassa, joka sijoittuu puisen padon
alajuoksulle. Mylly on tehty 1920 – luvulla ja sen
omistaa nykyään Museovirasto, tontin kuuluessa
vuodesta 1990 Sotkamon kunnalle.
Erämaisessa ympäristössä sijaitsevaa myllyä on
käytetty pääasiassa rehuviljojen jauhamiseen. Vesiränni ja pato on uusittu vuonna 1947, ja myllyä on
korjattu vuonna 1990 Kainuun vesimyllyjen kunnostusprojektin yhteydessä. Patolaitteiden kunto
edellyttäisi nyt kiireellisiä toimenpiteitä.
Lakiahon tilan pihapiiri sijaitsee vaaran rinteen
kummulla. Jäljellä on enää 1930 – luvulla tehty päärakennus ja 1950 – luvulla valmistunut tiilinavetta.
Päärakennus on mielenkiintoinen, sillä erikoisen
kookas rakennus on tehty piirteiltään korkeatasoiseksi, joka paljastuu talon yksityiskohdista: esimerkiksi ikkunoiden erikoisen huolellinen tekotapa ja
vuorilautojen hienot muodot eivät ole jokapäiväistä
erämaaympäristössä. Talossa on suuri pirtti, laaja
eteinen yläkertaan johtavine portaineen sekä keittiö ja toisessa päädyssä on sali, sekä kaksi kamaria.
Sisustus on 50 – luvun asussa. Kuisti on umpimallia tuplaovineen ja rimalautavuoratut julkisivut
ovat maalaamattomat. Talo on kesäkäytössä.
Honkavaaran tilan pihapiiristä on jäljellä enää
nummettunutta peltoa suurine kiviraunioineen
ja hakamaata romahtaneine rakennuksineen.
Honkavaaran talo on ollut kuuluisa sepistään ja
maastosta löytyvien kuoppien oletetaan liittyvän
juuri raudankäsittelyyn. Rakennuksista paja olisi
vielä korjattavissa, samoin vilja-aitta. Talo ja talli
ovat romanttisesti raunioina, ja kohde olisi ilman
kunnostustoimia mitä mainioin ja erikoisin moottorikelkkareitin levähdyspiste. Yleensä kaikki retkeilykohteet pyritään saattamaan ”liian siisteiksi”,
mutta Honkavaaran pihapiirin ympäristö tarjoaisi
tässä vaihtoehdon. Ympäristössä on runsaasti ihmiskäden jättämiä muistumia, joten hoitamattomuus tekee paikasta salaperäisen.

Lakiahon mylly.

Honkavaaran kruununtorpan aitan takaa löytyy tyypillinen
länkipuu.
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Honkavaaran pohjoispuolella on kalliojyrkänne nimeltään Honkavaaranportti, kun taas kaakon
puolella sijaitsee jopa kiipeilyyn soveltuvia kalliojyrkänteitä nimiltään Iiliän- ja Kuikkaportti.
Mylly on rakennushistoriallisesti erikoisen arvokas. Lakiahon päärakennus on erikoisen mallikas
talonpoikainen rakennus ja niin ikään rakennushistoriallisesti arvokas. Honkavaaran rauniopihapiiri lähiympäristöineen on erikoinen.
9.3 Lampelan laitumet
(Maanselän Etappi), Maanselkä (P)

matkailuyrityksen yhteydessä uudelleen käyttöön
otettuja laitumia ja hakoja
Maanselän jyhkeä asemarakennus.

Lampelan torpan maille Maanselän Hoikanlammella on kehittynyt matkailuyritys Maanselän
Etappi, jonka mailla on useasta eri lohkosta koostuva metsälaidun. Alue oli pitkään pois käytöstä,
mutta laidunnus aloitettiin uudelleen 1980 – luvun lopulla. Laidunmaisema palautuu hiljalleen.
Edustavimmat kohteet ovat lammashaat rinteen
yläosassa. Katajikkoiset ja kiviset maat ovat hakamaina edustavia. Pihapiirin koillispuolella jyrkässä
rinteessä on laidun, jossa kasvaa harmaaleppää ja
koivikkoa. Kohtuullisen jyrkkä rinne on tunnelmaltaan erikoinen, mutta edustaa silti paikkakunnalle tyypillistä vanhaa laidunnusmaastotyyppiä.
Hevoslaidunalue on laajin ja se ulottuu aina
Hoikanlampeen saakka.
Lampelan laitumet ovat osa matkailuyrityksen
imagoa ja niiden hoito on siten välttämätön osa
sen toimintaa. Alueen status tulee näin nousemaan
myös perinnebiotyyppien osalta.
Etapin rakennuskanta nojaa vanhojen rakennusten henkeen ja toiminnan laajentuessa alueelle on
tuotu vanhoja hirsirakennuksia, joista esimerkiksi
päärakennus on Korholanmäen Viisikannasta.
9.4 Maanselän kivi ja asema,
Maanselkä (kivi M, muu P)

valtakunnallisesti arvokas rajakivi
Maanselän reitti
suuri puutavara-asema
Pietari Brahe

Maanselän rajakivi.
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Maanselän kautta kulkee ikivanha karjalaisten
matkareitti Vuoksen vesistöstä Oulun vesistöön.
Matkan varrella ei ole kuin pienimuotoinen maakannas rajakiven kohdalla. Reittiä on perattu ja
vesijuoksutusta korjailtu paikoin, mutta siitä ei
useista asiaa historian saatossa sivunneista kannanotoista huolimatta ole koskaan tehty kunnollista liikennereittiä patoineen ja sulkuineen.
Paikalla vieraillut Pietari Brahe näki kyllä reitin
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mahdollisuudet, mutta sai aikaan vain Torvelan
kievaritorpan matkalaisten helpotukseksi.
Maanselän rajakivi sijaitsee UKK-reitin varrella
Kalliojärven eteläpäässä ja rautatieaseman itäpuolella. Paikalle on varsin helppo löytää Kajaani–Joensuu – tieltä.
Maanselän kivi on huomiota herättävän kokoinen, korkeutta sillä on yli kolme metriä ja ympärysmittaa noin 12 metriä. Siinä on runsaasti hakkauksia, joista osa on selviä, mutta osa niin heikkoja ja matalia, että niiden tulkinta tuottaa suuria
vaikeuksia. Säilyneet ja tulkittavissa olevat merkit
kuitenkin osoittavat sen rajakiveksi. Vuosiluvut
1(6)80 ja 1684 nimikirjaimineen liittyvät lääninrajan
selvitykseen ja vuosiluku 1767 nimikirjaimineen
lääninrajan käyntiin. Kivessä on todennäköisesti myös isojakoon liittyviä merkintöjä, kiintopisteen merkki sekä merkintöjä, joiden tarkoitusta ei
ole pystytty selvittämään. Kiveä on siis varmasti käytetty läänin rajan merkkinä, mutta onko se
joskus osittanut myös valtakunnan rajaa? Kivestä
puhutaan yleisesti Täyssinän vuoden 1595 rauhan
rajamerkkinä, mihin kivessä olevat kolme kruunua ja venäläinen risti viittaavat. Täysin varmana
asiaa ei kuitenkaan voi pitää. Vielä epävarmempi
on eräässä kiven merkissä nähty viittaus vuoden
1323 Pähkinäsaaren rauhan rajaan.
Maanselän kivestä noin 500 metriä lounaaseen
sijaitsee toinen kivi, johon on hakattu merkkejä,
mm. kruunuja. Se sijaitsee rajalinjan kulmapisteenä vesireitin länsipuolella. Pohjoisempaa Suomensuon Talvelan talon mailta löydetyssä kivessä on
epävarmoja merkintöjä, mutta kiveä ei kuitenkaan
ole voitu osoittaa rajakiveksi.
Maanselän isomman kiven vieressä on rautatieasema vanhoine rakennuksineen. Asema on
valmistunut vuonna 1927 ja sen on suunnitellut
arkkitehti Thure Hellström vähäeleisen klassiseksi. Suurten porakiviperustusten päälle on salvottu
erittäin kookas kaksikerroksinen rakennus, jonka
hirsityö on poikkeuksellisen hienoa. Asemarakennus on Kainuun kookkaimpia, mikä ei ole ihme, sillä Maanselän asema on ollut määrällä mitaten Suomen suurin puutavara-asema 1930–50 – luvuilla.
Asemassa on kellari ja ensimmäisessä kerroksessa
odotus-, kahvio- ja toimistotilat lipunmyynteineen.
Toisessa kerroksessa on kaksi asuntoa. Harjakaton
lappeeseen on tehty ratapihan puolella frontooni
ja sen kohdalta on vuotanut vettä sisätiloihin. Peltikatteinen rakennus on jyrkkälappeinen ja siinä
on yhteensä kolme kuistia: leveä avokuisti radan
puolella ja kaksi asuntoihin johtavaa eteiskuistia
pihasivun nurkissa. Ikkunat ovat ruutumalliset ja
vuoraus on punaista rimalautaa. Asemalla ei ole
käyttöä ja se on rappeutumassa paikoilleen, mikä
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on uskomatonta näin komean rakennuksen kohdalla. Asema on myynnissä.
Aseman kasarmi eli asuinrivitalo sijaitsee aseman pohjoispuolella ja se paikallisen jahtiseurueen
käytössä. Kasarmi on valmistunut jo vuonna 1925
ja se on myös Hellströmin käsialaa. Talo materiaaleineen on asemarakennuksen kanssa samaa tyyliä.
Kasarmissa on kolme asuntoa yhdessä kerroksessa.
Alueella on lisäksi erikoinen ja pittoreski piharakennus, sekä mahtavan kokoinen vesitorni vuodelta 1925. Tornin perustus on porakiveä, runko
punatiiltä ja säiliö vuorattu punaisella rimalaudalla. Kunto on hyvin huono, sillä katto on jo romahtanut. Tornin laitteistoa on vielä tallella.
Unohdettu asema on säälittävässä kunnossa.
Ympäristö on karkeassa kunnossa ja hoitamatonta.
Asema-alueen länsipuolella sijaitsevalla mäellä
on Torvelanahon talo (katso Torvelanaho, Maanselkä).
9.5 Nousia venäläisen reitti
(Pohjantie), Maanselkä (P)

ikivanha karjalaisten matkareitti
Simo Hurtta
Karjalaisten vanha kulkureitti Saimaan vesistöstä
Pielisen ja siitä Valtimon kautta Sotkamoon ja edelleen Pohjanlahdelle tunnetaan Nousia venäläisen
reittinä, sillä tämän niminen henkilö saneli vuonna
1557 vanhimman tiedossa olevan kuvauksen reitistä vesiosuuksineen Kustaa Vaasan kirjuri Jaakko
Teitille. Kainuu ja osa Sotkamoa kuuluivat pitkälle
1500 – lukua karjalaisten nautinta-alueisiin. Nousia
venäläisen mukaan reitin varrella vasta Vuokatin
jälkeen Nuasjärvellä siirryttiin Ruotsin valtakunnan alueelle. Vuokatin itäpuoli kuului tuolloin siis
Venäjälle, mutta löyhästi, sillä raja oli käsitteenä
tuolloin erilainen kuin nykyisin.
Reitin varrella sijaitsee vanha Maanselän rajakivi
sen ainoan maakannaksen eli veneheiton liepeillä
(katso Maanselän rajakivi, Maanselkä).
Reittiä on perattu ja vesijuoksutusta korjailtu
paikoin, mutta siitä ei useista asiaa historian saatossa sivunneista kannanotoista huolimatta ole
koskaan tehty kunnollista liikennereittiä patoineen
ja sulkuineen. Pietari Brahe näki sen kyllä olevan
alueelle mahdollisuus, mutta sai aikaan vain matkalaisten helpotukseksi Torvelan kievaritorpan.
Reittiä käytettiin muihinkin tarkoituksiin. Sen
varrella saattoi näkyä paitsi karjalaisia kauppiaita, myös sotilaita retkillään, samoin kuin ”ruotsejakin” kostomatkoillaan karjalan maille. Lisäksi ajatuksia herättää Valtimon puolelta koskesta
löydetty viikinkimiekka. Yhteys on kuuluisa myös

1700 – luvun taitteessa Simon Affleckin eli Simo
Hurtan veroreittinä Nurmeksen hovista Korvanniemen hoville Sotkamoon. Tästä reitistä on tehty
nykyisin matkailullinen teema Valtimon kunnan
puolella (UKK – reitti). Affleckin reitti kulkee vesireitin itäpuolen Kokkoharjua pitkin Maanselänkivelle. Kiveltä Sotkamoon ei ole tiedossa tarkempaa ratsureittiä ja maasto louhikkokankaineen on
vaikeaa. Matkan varrella Saviahon Täperässä on
mahdollinen arkeologinen kohde, jossa on epäilty
olleen vanha hautapaikka, mutta siitä ei ole löydetty tarkemmissa tutkimuksissa mitään todisteita.
Vesireitin varrelta ei ole tehty muita arkeologisia
löytöjä, mutta reittiin kuuluvalla Kiantajärvellä on
tehty erilaisia löydöksiä vähän sieltä ja täältä.
Reitin kulttuurihistoriallinen merkitys on historiapainoteinen ja sen hyödyntäminen voisi olla
suurempaakin. Reittiä seurailee osin moottorikelkkareitti.

Entinen Saviahon ratavartijan talo.

9.6 Rasinaho, Kuivikkovaara (P)

kerroksellinen pihapiiri

Saviahon Kuivikkovaaran laella on sijainnut vanha
kantatila, joka kuitenkin on peltoja lukuun ottamatta jo hävinnyt. Sen sijaan vaaran etelärinteelle
vuonna 1885 perustettu Rasinahon kruununmetsätorppa rakennuksineen on vielä tallella. Pihapiiri
on kerroksellinen, sillä muuten vanhaan pihapiiriin on tehty uusi talo vuonna 1957. Pihapiirissä
on todella vanha hirsinen navettarakennus, jossa
on lehminavetta, sola ja pyöröhirsinen lato-osa.
Matalan rakennuksen päässä on pulpettikattoinen
huussi. Kulmittain navettaan nähden sijoittuu yksiosainen aittarakennus ja vastakkaisella puolen
pihaa kaksiosainen piha-aitta. Lähiympäristössä
on lisäksi latoja ja saunarakennus. Uusi päärakennus on maalattu ja muut ovat harmaantuneita.
Navetta edustaa puhtaimmillaan paikkakunnalle ominaista rakennustyyppiä ja on siksi rakennushistoriallisesti arvokas. Pihapiiriä on hoidettu
hyvin. Pienet pellot ja vanhat hakamaat ympäristössä muodostavat luontevan ja rauhallisen kokonaisuuden yhdessä pihapiirin kanssa.

Talvelan navetta.

9.7 Saviahon ratamestarin asunto, Saviaho (P)

ratamestarin talo

Saviahon asema-alueen rakennuskannasta on enää
jäljellä vain ratamestarin talo Lappajärven maisemissa. Tämä vuonna 1927 valmistunut arkkitehti
Thure Hellströmin suunnittelema ja porakivien
päälle hirsistä tehty rakennus on kumpareella radan sivussa. Rakennus on rimalautavuorattu ja
siinä on kaksi avokuistia. Pääkuistista pääsee eteiseen, josta on käynti tupaan, makuuhuoneisiin ja

Torvelanahossa hypätään ajassa taaksepäin.
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keittiöön. Keittiön sivulla on pieni huonetila, joka
oli alun perin ns. ratamestarin varastohuone, mutta
toimi käytännössä ruokatarpeiden säilytystilana.
Talo toimii nykyään kesäasuntona.
Pihapiirissä on pieni ratamestarin talon sivurakennus ja radan takana Lappajärven rannassa
sauna.
Rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti huomionarvoisia.
9.8 Talvela, Saviaho (P)

pieni sodanjälkeen tehty pihapiiri
Talvelan kivi
Pieni sotien jälkeen rakennettu pihapiiri Suomensuon laidassa ja hyvin louhikkoisessa mäntykangasmaastossa on nykyisin kesäkäytössä. Pihapiirissä on pieni päärakennus, navetta talleineen, sauna,
kuoppa varastoineen ja latoja. Näiden lisäksi pihatien varrella on suuri siirtolohkare, jonka kyljessä
on hämäriä merkintöjä, joiden alkuperä ja tarkoitus
ovat olleet tukijoiden kiinnostuksen kohteena.
Asuinrakennus on hyvin tyypillinen pieni puolitoistakerroksinen ja rankorakenteinen lautatalo.
Vaakalautavuorattu ja umpikuistilla varustettu
rakennus kätkee sisäänsä pari huonetta. Navetta
on osin hirsi ja osin rankorakenteinen. Hirsiosat
ovat salvottu kauniisti lohenpyrstölle. Navetassa
on itäpäässä luhti, läpiajettava sola laudasta, lehmänavetta, huussi ja kulmittain talli. Rakennus on
ruskettunut kauniisti ja siinä on pärekate.
Savusauna on navetan kanssa samaa sarjaa Rakenteiltaan ja ulkonäöllisesti. Pihan länsisivulla
sijaitseva kuoppa on upotettu osin rinteeseen ja
sen päälle on tehty pieni varastorakennus.
Talvelan pihapiiri on tyypillinen sodan jälkeen
keskelle korpea tehty pieni asuinympäristö. Sitä
on hoidettu hyvin ja sillä tulee olemaan kasvava
kulttuurihistoriallinen arvo.
9.9 Torvelanaho, Maanselkä (P)

pieni pihapiiri
Pietari Brahe
Maanselän reitti

Maanselän asema-alueen länsipuolella sijaitsevalla
mäellä on Torvelanahon talo, jolla on näennäisen
syrjäisestä sijainnista huolimatta uskomattoman
pitkä historia. Tiedetään, että kreivi Pietari Brahe
lahjoitti vuoden 1689 tienoilla uskolliselle alamaiselleen haapajärveläisille (Valtimo) Pekka ja Niilo
Torviselle Torvelanahoksi ristityt kaskimaat palkkioksi sillä ehdolla, että paikka toimisi majatalona
Maanselän reitin varrella. Brahen ajatuksissa siinsi
parempi tavaransiirtoyhteys Oulujärven ja Pielisen
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vesistöjen välillä ja reitin itäpuolisten osien kehittäminen yleensä. Brahen lahjoitus oli sikäli erikoinen, että pitkään mieliä kuohuttanut läänin rajan
kahta puolta tapahtunut kaskeaminen riitaannutti
asukkaita jatkuvasti ja tässä tapauksessa saatiin
lupa kasketa eri läänin alueella, kuin missä vakituisesti asuttiin! Verorästien ja isovihan vuoksi talo
joutui myöhemmin autioksi ja valtiolle takaisin,
mutta paikalla on käytännössä asuttu ainakin 1700
– luvun lopulta lähtien.
Torvelanahon (Torvelanmäki, Torvela) pihapiiri on hyvin vanha ja pienipiirteinen. Paikalla on
kolmisivuisessa piirissä jäljellä paritupainen talo,
kaksiosainen piha-aitta ja pieni navetta, joilla kaikilla lienee ikää noin 150 vuotta lukuun ottamatta
navettaa, joka on tehty 1930 -luvulla. Yksityiskohtana voi mainita talon todella kauniin pienarakenteisen eteisen oven pajasaranoineen. Pirttirakennuksen pohjoispäässä on savupirtti ja eteläpäässä
kaksi kamaria. Savupirtti on täynnä tavaraa, mutta
alkuperäisasuisen. Alun perin kylmä eteisvälikkö
on tehty 1950 – luvulla lämpimäksi ja nyt sitä sekä
eteläpään kamareita asutaan yhä. kamareiden ikkunat on muutettu valitettavasti yksiaukkoisiksi,
mutta pirtissä on yhä kuusiruutuiset lasit.
Pihapiirin rakennusten välit ovat tiukat, ehkä
hevosrattaiden mentävät, rakennukset ovat hyvin
matalia räystäskorkeudeltaan. Pihapiiri on juuri
sellainen maastoon kytkeytyvä arkaainen elinympäristö, joita enää harvoin tapaa. Ympäristöä
ei ole siistitty päällä istuttavalla ruohonleikkurilla parturoitavaan kuntoon, vaan kasvit ja ruohot
ulottuvat seinäpieliin saakka. Pihapiiri ikään kuin
liittyy saumattomasti ympäröivään luontoon vanhan peltoaukean kautta, joskin sitä rikkoo uusi tie
kääntöpaikkoineen pellon reunassa; onneksi se on
jätetty pihapiirin kukkulan alapuolelle.
Pihapiiriä sivuaa UKK – reitti.
Torvelan talon perimätieto tuntee useita tarinoita Affleckin ja Torvelan ronskin isännän sanailuista
ja huulenheitosta toisilleen. Erään tarinan mukaan
tuolloinen voimallinen isäntä Torvinen on ollut
syömässä, kun Affleck on saapunut pirttiin. Isäntä
on esiintynyt puhumattomana ja leikannut leipää
sekä syönyt palasta hampaita näytellen. Affleck
oli kysynyt, että saiskos hänkin leipäpalan, josta
isäntä on hermostunut ja ottanut Affleckin kouriinsa ja nostanut päänsä päälle. Isännän lepyttyä
ruokarauhan häirinnästä oli hän laskenut Affleckin
maahan ja pyytäjä oli kadonnut liukkaasti pihalle
sekä mutissut partaansa, että ” johan vain katsoin
miten hää leikkas ja puri!”
Katso Simo Hurtasta lisää esim. Erola, Korvanniemi.

9.10 Välitalo, Kuivikkovaara (P)

erikoisen hieno jälleenrakennuskauden pihapiiri
Kuivikkovaaran vanhan jo pois puretun talon ja
Rasinahon kruununmetsätorpan väliin on sotien
jälkeen tehty uusi pihapiiri, joka on nyt erinomaisessa kunnossa ja rakennustensa puolesta erittäin
edustava jälleenrakennuskauden pihapiiri Sotkamossa.
Tiheäpuustoisen pihatien kautta suurten koivujen ja autotallin välistä saavutaan pihamaalle,
jonka vasemmalla puolen on keltainen puolitoistakerroksinen päärakennus, oikealla pitkä aitta- ja
varastorakennus, sekä suoraan edessä hieno navetta. Sivummalla on pihasauna.
Päärakennus on tyypillinen umpikuistinen ja
harjakattoinen rankorakenteinen talo. Vuoraus on
pystyä rimalautaa ja ikkunat ovat kaksiaukkoiset.
Rankorakenteisen ja punaisella rimavuorella päällystetyn aitan ovien eteen on tehty syvennys. Syvennyksen pielet on kevennetty muodoilla.
Navetta on kookas puurakennus, jossa erikoisuutena on suuri heinävintti kahdella ajosillalla.
Toinen silloista sijaitsee päädyssä ja toinen pitkän
sivun päässä. Punaiseksi maalattu ja rimalaudoitettu navetta on ikäisekseen hyvässä kunnossa.
Välitalon rakennuksia ja ympäristöä on hoidettu
mallikkaalla tavalla ja talo toimii kesäasuntona.

Välitalon kaunis navetta.

Maanselän kaskiraunioita.
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5.10

Korholan vainiot.

Naapurinvaara – Pekkilä
Sotkamossa on kolme kuuluisaa: Vuokatti, Hiukka ja Naapurinvaara. Vuokatin ja Naapurinvaaran
välinen Tenetinjoki rajaa kyläaluetta yhdessä Nuasjärven kanssa. Ympäristö on antanut elämiselle
erityisen suotuisat mahdollisuudet erikoisen ympäristön puolesta. Maaperä kätkee rikkauksia, joiden kautta alueelle on kehkeytynyt laajat lepikot,
niityt, laidunalueet ja peltoaukeat. Alue on lähes
yhtenäistä laajaa perinnemaisemaa, josta suuri osa
on arvostettu valtakunnallisesti arvokkaiksi.
Arkeologisesti on alueella koettu varsin sykähdyttävä kokemus keväällä 2007, jolloin paljastui
Tenetin rannasta Halolankalliosta Sotkamon ensimmäinen kalliomaalaus. Muutoinkin alueella on
tehty runsaasti erilaisia löytöjä. Tenetin Tikkalanniemi on tutkijoiden mukaan mahdollisesti yksi
vanhimmista asuinpaikoista Sotkamossa, liikenteellinen risteyskohta on ollut luonnollinen asuinpaikka. Kahluupaikka ja Sotkamon vesistön reitti
risteää juuri Tikkalanniemellä.
Hokkilan kalliokivessä on erikoinen savolaisen
asutuksen leviämisen muistomerkki: se on kuppikivi, jota on käytetty uhrikivenä. Asutusta on sittemmin levinnyt pitkin Naapurinvaaran rinnettä ja
sen eteläpuoliselle ranta-alueelle runsaasti.
Rakennushistoriallisesti alue on kerroksellinen,
mutta kuitenkin rikas kokonaisuus. On julkisia
rakennuksia vanhoista kouluista seurantaloihin.
Samoin löytyy todella kauniita vanhoja pihapiirejä,

kuten Perttula, Paavola ja Autiojärvi. Kulttuurihistoriallisesti erikoista on kirjailija Heikki Meriläisen
vaiheet ja mm. työ kyläkoulun vuoksi. Tuoreimmista alueen kohteista on mainittava Peter von
Bagh huviloineen sekä moderni talo Mäkiketo.
Naapurinvaaran laella on paikallistien varressa maisemallisesti hätkähdyttävä portti Korholan
pihapiirin tuntumassa. Samoin Pohjavaaran suunnasta löytyy porttimainen tieympäristö Raivion
kohdalta. Myös Tikkalanniemen seutu on automaisema vailla vertaa ja veneilijälle Mujehoulun
rannat sekä Huuskonniemen kärki takana siintävine Naapurinvaaran rinteineen on ilta-auringossa
hyvin rauhoittava porttimainen näky.
Naapurinvaaran ympäristö on valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa. Jokaisen kynnelle
kykenevän kannattaa vaeltaa Naapurinvaaran lepikoissa, sillä ne antavat aisteille jotain muualta
kadonnutta. Jostain syystä sen rajauksen ulkopuolelle on jätetty Autiojärvi ja aiheetta, paikalla on
oma mutta Naapurinvaaran oleellisesti kuuluva
maisemallinen henki. Autiojärven ympäristössä
on mm. hyvin harvinainen kahden kivinavetan
pihapiiri.
Tikkalanniemen seutu on nykyään rakentamisen paineissa ja alueen erikoinen kulttuurihistoriallinen asema koko kunnan alueella tulisi huomioida
ympäristöä kehitettäessä. Naapurinvaaran ympäristöön rakennuksineen on tehty oma hoitosuunnitelmansa, mutta sitä kannattaisi päivittää.
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Naapurinvaaran portti.

Naapurinvaaran laulu

sanat ja sävel Eemil Parras
Kyllä vaaroja kauniita Kainuussa on,
mutta Naapurinvaara on kaunein.
Lumo luonnossa siellä on loppumaton,
siellä mansikkamarjakin aulein.
Vaara vihreä viehkeä viljava on,
talot siellä on päivän puolla.
Yllä vetten Vuokatti siintelee,
alla auringon etelässä tuolla.
Kyllä vaaroja kauniita Kainuussa on,
mutta Naapurinvaara vie voiton.
Siellä tuomen, kielon ja kulleron,
kukat loisteessa kesäaamun koiton.
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”Naapurinvaara omastakin puolesta on viehättävä.
Suurin osa siitä on niittynä, joka kasvaa tuoksuvaa
vaaranurmea. Kansa on näillä seuduin keksinyt
erikoisen keinon tämmöisen vaaraniityn voimassa pitämiseksi. Se säästää leppiä kasvamaan siksi
etäällä toisistaan, että pensaiden leviävät latvat lähestyvät toisiaan, mutta juurelle jää vapaata maata.
Leppien alla menestyy oivallisesti pehmeä, mehukas heinä, latvukset suojelevat maata kuivumasta
ja lisäksi joka syksy lannoittavat sitä. Rinne on kuin
yhtämittaista puistoa, mutta kun pensaikkoon astuu niin huomaakin sen olevan niittyä”
I. K. Inha 1957: Pohjolan maisemia vuosisadan
vaihteessa.

10.1 Ahola, Naapurinvaara (P)

pienen torpan pihapiiri ja lehtomaisema
Naapurinvaaran Perttulan talon eteläpuolelle sijoittuva pieni Aholan torppa sijaitsee aivan valtakunnallisesti arvokkaan perinnemaiseman läheisyydessä (katso Perttula, Naapurinvaara). Ympäristö
on vanhaa laidunmaata ja lepikkoista lehtoa lähes
joka suuntaan. Lähistöllä sijaitsee Naapurinvaaran
Louhelle tehty polku.
Luonnonkauniissa ympäristössä on vanha talo,
navetta, piha-aitta ja leikkimökki. Ahola toimii nykyään kesäasuntona. Talo on tehty jo ennen sotia,
mutta navetta vasta sotien jälkeen. Puolitoistakerroksinen talo on hirsirakenteinen, rimalautavuorattu ja sen ikkunat ovat kaksiaukkoiset. Perustus
on luonnonkiveä.
Navetan lehminavettaosa on rapattua tiiltä, lato
ja heinävintti ovat sen sijaan rankorakenteisia.
Aholaa on kunnostettu vastikään ja paikan alkuperäinen olemus on säilynyt. Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas ja ympäristöltään viehättävä.

Aholan vehreä pihapiiri.

10.2 Autiojärvi-Ronkaala, Naapurinvaara (P)

kahden talon pihapiiri
kaksi kivinavettaa
rantapeltomaisema
paja

Naapurivaaran Autiojärven pihapiiri sijaitsee erittäin kauniissa maaseutuympäristössä pienen järven rannalla. Autiojärvi sijoittuu Tenetin virrasta
nousevan Vihtamojoen yläjuoksulle ja paikan kautta on kulkenut myös ikiaikainen kulkureitti Hautaniemen venevalkamien kautta Naapurinvaaralle.
Kylän perimätieto kertoo paikalla sijainneesta karkupirtistä aikana, jolloin Tikkalanniemestä
on taisteltu (katso Tikkalanniemi, Naapurinvaara). 1500 – luvun puolivälin paikkeilla ruotsien ja
karjalaisten rajaseutu sijaitsi näillä kulmilla, mistä
kertoo myös Nousia venäläinen (katso Nousia venäläisen reitti, Maanselkä). Autiojärven takaniityllä on vielä 1980 – luvulla sijainnut erikoisen vanha
umpilato, jonka on väitetty olleen ensimmäinen
Autiojärven karkupirtti. Autiojärven asuinpaikka
on järven pohjoissivun kantatila Nuas 41, joka tunnettiin isojakoon 1850 – luvulle saakka Nuas 29
Hildulan nimellä. Tilaa ovat yhtäjaksoisesti aina
1760 -luvulta saakka asuttaneet Huotarit, joiden
tiedetään saapuneen Kuhmosta.
Tila on jaettu kahtia Ronkaalan puolen kanssa.
Pihapiirit ovat vierekkäin ja kulmittain, mikä johti
kivinavetoita rakennettaessa riitaan kaivoista. Myös
läheinen Järvelän talo on lohkottu Autiojärvestä.
Talojen maita halkoo 1920 – luvulla rakennettu

Autiojärven talo.

Autiojärven navetoiden kulmilta.
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rautatie näköetäisyyden päässä. Yhteispihapiirissä
Ronkaalan vanhan pihapiirin kanssa on Autiojärven puolella talo vuodelta 1930, noin 150 -vuotias
kaksiosainen piha-aitta ja luonnonkivinen osittain
betonilla vuonna 1954 korjattu navetta talleineen.
Vuonna 1895 valmistuneen kivinavetan mestarina
on toiminut ”Iso-Tuomas” Korhonen, paikallinen
kuuluisuus alalla. Aitassa on majoitettu läheisen
rautatien rakentajia vuonna 1924. Edellisten lisäksi
kauempaa pellolla on suoraposkinen ja otsallinen
vilja-aitta vuodelta 1772, sen takana pajarakennus
vuodelta 1913, riihi vuodelta 1819 ja muutamia erittäin vanhoja latoja.
Ronkaalan puolella on myös alun perin kantatalolle kuuluneita erikoisen vanhoja rakennuksia.
Vanha Ronkaalan pirttirakennus on purettu vuonna 1932 ja käytetty sen osia nykyisen tarvikkeina,
joskin toinen rakennuksen puoli on viety Kemppaisen baarina tunnetun rakennuksen rakennusosiksi kirkonkylälle. Nykyisessä päärakennuksessa
oli aluksi umpikuisti, mutta se on siirretty rantaan
pesuhuoneeksi ja tehty tilalle uusi avokuisti. Pihapiirissä on kolmiosainen luhti, joka on tehty 1900
– luvun alussa. Se on koristeeton ja yksikerroksinen. Aitan päädyssä sijaitsee vanha kivikellari, joka
on sijainnut em. päärakennuksen ”välipirtin” alla.
Myös Ronkaalan navetta on valmistunut vuonna
1895. Sitä on jatkettu lantalalla ja talliosalla. Rantaan johtavan polun varrella on vilja-aitta ja savusauna, sekä rannassa lato, pesuhuone, puimahuone ja viljankuivaamo. Ylempänä itärinteen puolella
sijaitsevat leikkimökki ja vanha riihi. Mäellä pellon reunassa on pieni paja, joka on mahdollisesti
vanhimpia aukean rakennuksista. Se on nimittäin
tyypillinen 1700 – luvun otsa-aitta, jonka lovetuista
poskista toinen on sahattu pois. Uusi Autiojärven
talo sijaitsee pellon reunassa mäen päällä. Vanha
päärakennus on korjattu matkailukäyttöön ja sen
sisustus on osin säilynyt, etenkin huonekalut ovat
hyväkuntoisia.
Autiojärven tila muodostaa erittäin hienon ja
rakennushistoriallisesti arvokkaan ympäristön. Kivinavetta yhdessä Ronkaalan kivinavetan kanssa
kulmittain muodostavat ainutlaatuisen parin Kainuussa. Autiojärvi – Ronkaalan pienmaisema on
valloittava ja mittakaavaltaan luonnollinen.
Ronkaalan puolelta rannan tuntumasta on aivan äskettäin tehty kivikautinen asuinpaikkalöytö.
Sivosenlammen ja Aunojoen varrella on vanhoja
pusikoituneita suoniittymaita. Autiojärven ympäristössä on useita vanhoja tervahautojen pohjia.
Vanhojen kertomusten mukaan Autiojärven rannassa on myös uhrilähde, josta joku onneton on
vienyt kaikki sinne heitetyt rahat.
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Autiojärvi on pienmaisemallinen helmi. Sen
kaunis rantapeltomaisema ja talojen pihapiirit ovat
maalauksellisia.
Autiojärvi – Ronkaalan pihapiiri on rakennushistoriallinen erikoisuus ennen kaikkea kivinavetoiden asemakaavallisen asemoinnin vuoksi. Yksittäisinäkin rakennuksina ne olisivat arvokkaita.
Kohteen kulttuurihistoriallinen merkitys on suuri
myös sen vuoksi, että paikkakunnan kulttuuripersoona Toini Vinha-Mustonen on selvittänyt kohteen historiaa hyvin perusteellisesti.
10.3 Halolankallio, Tikkalanniemi,
Naapurinvaara (P)

ainoa löydetty kalliomaalaus Sotkamossa
Kalliomaalaus sijaitsee Nuasjärven itäosassa olevan Mujehoulunjoen Tikkalanniemen puoleisessa
rantakalliossa. Kallio on useisiin paloihin halkeillut
muodostelma. Ihmiskuvioksi tulkittavissa oleva 13
cm korkea maalauskuvio on lounaaseen antavassa kallioseinämässä. Kuviosta on hahmotettavissa
rengasmainen pää ja tikku-ukkomainen ruumis.
Hahmon oikea käsi lähtee hartioista viistosti alaspäin. Vasen käsi jatkuu loivasti kaarevana viivana.
Jalat ovat lyhyet ja kuvattu haara-asennossa oleviksi. Vasemman käden kaarevana viivana olevan
värijäljen alla on kaksi pientä vierekkäistä, 1,5 cm
korkeaa väritäplää. Ihmishahmon korkeus on 13
cm ja leveys vasempaan käteen liittyvän kaarevan viivan kohdalla 15 cm. Tarkastusajankohtana
(maaliskuu 2007) kuvion alareuna oli noin 1 m jään
pinnasta. Kalliomuodostumassa, sisempänä lohkareisessa seinämässä on toinen värijälki, joka vaikuttaa luontaiselta. Koska Sotkamosta ei ole muita
kalliomaalauksia löydetty, on tämä kohde paikkakunnan kulttuurihistoriallisessa tarkastelussa
poikkeuksellisen arvokas. Ylipäätään maalauksia
ei tunneta Kainuusta muualta kuin Suomussalmen
Hossasta.
10.4 Heikkilän metsälaidun, Naapurinvaara (V)

valtakunnallisesti arvokas laidunalue

Naapurinvaaran etelärinteellä sijaitsee Heikkilän
tilan monimuotoinen laidunalue. Heikkilän tilan
on tehnyt kuuluisaksi talon omistanut kirjailija
Heikki Meriläinen, joka perusti taloon Naapurinvaaran ensimmäisen koulun vuonna 1886 (katso
”Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaara).
Laitumen yläosassa on avointa harmaaleppähakaa, jonka kenttäkerroksessa vallitsee tuore
niitty. Vaaran alarinteillä laidun on harmaaleppä- ja kuusivaltaista metsälaidunta. Kasvillisuus
vaihtelee mosaiikkimaisesti kumpareisen maaston

Heikkilän kauniita peltoja.

pinnanmuotojen mukaan. Laitumella on myös kalliopaljastumia ja jopa pieniä jyrkänteitä. Huomionarvoisia kasvilajeja ovat nurmitatar, särmäkuisma,
rohtotädyke, jäkki sekä jopa kuusimetsälaitumen
siimeksessä runsaana esiintyvä ahomansikka. Alueen läpi kulkevan puron varressa kasvaa lehtohorsmaa ja alueelta on myös havaintoja liito-oravasta.
Kymmenien vuosien ajan niiton ja laidunnuksen
piirissä olleen alueen käyttö päättyi 1990-luvun
alussa. Umpeen kasvavaa aluetta raivattiin Suomen luonnonsuojeluliiton talkooleirillä 1996 ja peruskunnostuksen jälkeen ympäristökeskus rakensi
laitumen ympärille aidan osana Naapurinvaaran
kunnostushanketta. 1990-luvun lopussa aluetta
laidunnettiinkin jälleen parin vuoden ajan, mutta 2000-luvulla alue ei ole ollut käytössä. Tämän
edustavan alueen saaminen hoidon piiriin olisi
erikoisen suotavaa. Heikkilän metsälaidun on
valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa ja
kuuluu oleellisena osana Naapurinvaaran vaaraviljelysmaisemaan.
10.5 Hiltula – Viitala, Naapurinvaara (P)

vanhan kantatalon kerroksellinen pihapiiri
kivinavetta
isoluhti

Naapurinvaaran etelärinteen alaosassa suuren
kummun päällä on kahden talon yhteispihapiiri,
joista toinen talo on vanha kantatila Hiltula (Hildula) ja toinen uudempi Viitala. Vuoden 1650 asiakirjoissa Mujeholun tilan omistajaksi mainitaan Pekka
Hiltunen. Hän muutti talon nimen Hiltulaksi ja
hänen jälkeensä talon omisti Kajaanin kihlakunnan

kirjurina pitkään toiminut Johannes Norin. Hänet
surmattiin poikkeuksellisen raa’asti veronkantomatkallaan Vuokissa isonvihan aikaan vuonna
1718. Hiltulan läheisyydessä on sijainnut kaksi
muutakin Hiltulaa, nimittäin nykyinen Autiojärvi
ja Halola. Myös Halolaa on epäilty alkuperäiseksi
Mujehoulun taloksi. Mielenkiintoinen on myös tieto Sotkamon ensimmäisen kirjurin talon nimestä,
sillä se on ollut Alasotkamon Kallio ja vaikka sen
uskotaan tarkoittavan nykyistä Skriivaria, niin kalliota Skriivarissa ei ole, mutta Halolassa on Tenetin
rannassa hyvin näkyvä kallio. Koska Kajaanin kirjuri asui taloa, olisi ollut hyvin luontevaa sijoittaa
Sotkamon ensimmäinen kirjuri juuri Halolaan.
Hiltulasta on erotettu mm. Niskala eli vanha
Nygård (Nyykooli), sekä koulun tontti.
Hiltulan vanhan pihapiirin muoto näkyy navetan sijainnista. Nykyiset talot on tehty navettaa vastapäätä harjat kohtisuoraan navettaa kohti ja vanhan pois puretun päärakennuksen kahta puolta.
Vuonna 1950 rakennetun Hiltulan päärakennuksen
hirsistä osa on vanhan Hiltulan hirsiä. Keltainen
päärakennus on hyvin tavallinen talonpoikaistalo,
johon on sekoittunut puolitoistakerroksisen talotyypin piirteitä. Erikoista talossa on kamarien ja
ruokahuoneen sisustukset, jotka on siirretty lähes
sellaisenaan vanhasta Hiltulan talosta!
Kivinavetta on rakennettu hakkumerkin mukaan vuosina 1916 – 1919. Pitkästä rakennusajasta
on useita tarinoita, varsinkin kun puisen yläosan
rakentaminen venyi 1930 – luvun puolelle saakka. Nykyään navetta on kaksiosainen ja siinä on
kaksi AIV – tornia, jotka tekevät navetasta varsin
näkyvän Naapurinvaarantien suuntaan. Navetan
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välipohja on tuettu rautatiekiskoilla. 1950 – luvun
lopulla navetan jatkeeksi on siirretty Hiltulan vanha isoluhti Viitalan talon tieltä. Navetan liitteenä
se on alisteinen, mutta kuitenkin säilytetty. Vuolumerkinnän mukaan isoluhti on tehty vuonna 1835.
Siinä on suuri kammiotila ja siinä kaksi komeaa
koristeaukkoa.
Jakautunutta pihapiiriä sitoo pitkä navetta. Pihapiirit vaatisivat mahdollisesti suunnitelman, jolla ympäristöstä saisi ehjemmän. Tilojen mailla on
paljon peltoa ja sekä käyttämättömiä että käytettyjä
hakamaita laitumineen.
Hiltula – Viitalan hyvin näkyvä sijainti päätien
varressa on matkailullisesti tärkeä. Naapurivaaran
napatalon ympäristö vaatisi suuren panostuksen,
jotta siitä saisi historiansa arvoisen.
10.6 Hokkila, (Jokirinne) Tenetti, Pekkilä (M)

savolaistyyppinen uhrikuppikivi
vanhoja rakennuksia jokimaisemassa

Hokkilan uhrikiveltä näkee komeasti Vuokatille.

Härköniemi.
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Paikkakunnan vanhan liikennereitin eli Tenetinvirran rannalla sijaitseva Hokkilan tila on kulttuurihistoriallisesti monipuolinen. Viereiseltä suolta on
tehty arkeologisesti arvokas tasatalttalöytö, lähistöltä Matoniemen (Särkiniemi) ja Ojamaan (Kantoniemi) kivikautiset asuinpaikkalöydöt ja pihapiirissä on savolaistyyppinen uhrikivi. Hokkila on
toiminut myös tervasoutajien etappitalona, Uiton
majapaikkana, laivaliikenteen laituripaikkana ja
rautatien rakentajien majoituspaikkana. Kahden
talon pihapiiri on nyt ajallisesti kerroksellinen ympäristö. Sen erikoisuutena on sijainti Tenetinvirtaa
vasten siten, että suoraan etelässä kohoaa Vuokatin
Iso-Pölly suurena ja mahtavana. Ei voisi kuvitella
parempaa uhrikiven paikkaa!
Vainajien uskottiin vaikuttavan jokapäiväiseen
elämään, esimerkiksi viljan kasvuun ja karjan menestykseen. Jo rautakaudella kylillä ja suvuilla oli
pyhiä paikkoja, joissa vainajille uhrattiin menestyksen saavuttamiseksi. Uhripaikkoja ovat olleet
haudat, kuppikivet ja -kalliot, jotka sijaitsivat usein
kalmistoissa tai vanhojen viljelysmaiden reunoilla.
Hedelmällisyysriitissä kuppikiviin on uhrattu mm.
viljaa ja viinaa. Hokkilan kuppikivi on tutkijoiden
mukaan savolaista perua ja erittäin arvokas historiallisen ajan muinaismuistokohde. Kivi on kooltaan
2x3 metriä, se on pitkulainen maakivi ja noin puolen metrin korkuinen. Se sijaitsee Hokkilan talon
portaista noin kolme metriä pohjoiseen. Kiveen on
hakattu kolme ristikuviota ja kaksi matalahkoa hakattua kuoppaa kiven korkeimmalle kohdalle.
Muita uhripaikkoja Sotkamossa ovat tiedossa
Kilpelän pyhät pihlajat Suonenvaaralta, Neuvolanniemen pyhät pihlajat Jormasella, sekä aivan niiden

läheisyydessä Muinosenlammen tuntumassa sijaitseva rikkoutunut Muinosenkivi, joka on kuitenkin
kyseenalainen löytö. Korholanmäen rannasta on
löydetty pieni uhrikiven tyyppinen kivi, mutta
myöskään sen alkuperästä ei olla varmoja.
Hokkila on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ja uhrikivi on erittäin arvokas historiallisen ajan
muinaismuisto. Kuppikivellä on maakunnallisesti
arvokkaan muinaismuiston status. Puolangalla on
pohjoisin tiedetty kuppikivi ja Kajaanissa toinen,
joka kuitenkin on epävarmempi. Hokkilan kivestä
tekevät erikoisen hakatut ristit. Ehkä tekijä ei ole
uskaltanut jättää talon onnea yhden kortin varaan,
vaan katsonut parhaaksi turvautua sekä pakanalliseen, että kristilliseen perinteeseen.
Hokkilan pihapiiri koostuu kahdesta talosta.
Varsinaisen Hokkilan talon puolella on päärakennus, kivinavetta, piha-aitta ja sivurakennuksia.
Päärakennus on vuodelta 1950, mutta 1920 – luvulla valmistunut kivinavetta on kauniissa lähes
alkuperäisessä kunnossa ja kaksiosainen koristeeton piha-aitta 1800 – luvulta on upea. Navetan takana sijaitsee Kivelän talo (alkuperäinen Hokkila),
joka koostuu omasta tiilinavetasta (asuinkäytössä)
ja piharakennuksista. Kivelän puolella on useita
vanhoja aittoja ja kaunis riihi, jonka lattia on perimätiedon mukaan tehty ensimmäisenä betonista
Sotkamossa rautatien rakentajien toimesta. Kivelän
talo on tehty vuonna 1905 ja siinä on ollut alusta
saakka kaksi asuntoa omine kuisteineen. Rakennusta on korjattu suhteellisen paljon.
Hokkilan pihapiirit sijoittuvat kauniisti Tenetin
rannasta nousevan rinnepellon yläosaan ja niillä
on suuri maisemallinen arvo veneilijöille. Rakennusten piirteet ovat kerrokselliset ja pihapiirien
yhtenäisyydessä on puutteita, mutta ne olisi korjattavissa.
10.7 Härköniemi, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)

komea tiilinavetta

Naapurinvaaran Härköniemi sijoittuu Pekkilän
Autiojärven Härkölahden pohjukkaan. Kummulla
sijaitsevalla peltoaukealla on pieni päärakennus,
komea tiilinavetta ja aitta sekä sauna.
Päärakennus on tehty korkean lohkokivisokkelin päälle, ja sen alla on kellaritila. Pieni hirsirunkoinen talo on lautavuorattu ja siinä on T-ikkunat.
Navetta on harmaata tiiltä ja erikoisen huolellisesti
rakennettu. Rakennus on tehty tyyppipiirustusten mukaan 1950 – luvulla. Yläkerrassa on kookas
heinävintti ajosiltoineen. Harmaa rakennus sopii
hyvin paikkaansa loivaan rinteeseen ja antaa tilaa
pienelle päärakennukselle, mutta varsinaista tiivistä pihaa ei ole. Pihamaan kaksiosainen aitta on
yksinkertainen perusaitta.

Härköniemen pienipiirteinen pihapiiri on arvokas ja erityisesti navetalla on rakennushistoriallista
arvoa vähäisestä iästään huolimatta. Läheisyydessä toimii matkailuyrityksiä, joten pihapiirillä on
myös matkailullista merkitystä sijaitessaan tien
varressa. Härköniemi toimii kesäasuntona.
10.8 Isoaho – Kotiaho – Paavola,
Naapurinvaara (P)

kolmen talon yhteisö
Paavolan arvokas pihapiiri
Paavolan peltomaisema
Uuttuniemi ja Aunojoensuu
Kotiahon isoluhti
Naapurinvaaran kylätien varrella on vanha Isoahon talo, joka on jakautunut Kotiahoksi ja Paavolaksi. Perimätiedon mukaan Tikkalanniemestä
erotettu Hevosaho on ollut ensimmäinen Korhosen
suvun talo näillä seuduin ja siitä suku on sitten
kulkeutunut Isoahoon, joka on aukean vanhin talon paikka. Talon numero on ollut Alasotkamo 53,
mutta muuttunut isojaossa numeroksi Nuas 52.
Nyt kolme taloa ja niiden välinen puukuja kyläteineen on kuin maisemataulusta. Kumpuilevat,
joskin kiveäkin sisältäneet pellot ovat yhä käytössä ja maalaismaisema on tallella. Iso-ahoon liittyy
myös Määtän suku Kuhmon Ontojärven Määttäläniemeltä ja sen 1800 – luvun puolivälin tienoilla kaksilla valtiopäivillä talonpoikien edustajana
ollut Lauri Määttä.
Isoahon päärakennus on 1940 – luvulta, mutta
vanhasta pihapiiristä on vielä jäljellä vanha suorasivuinen aitta.
Isoahon kohdalla tien pohjoispuolella on Kotiahon tila, jossa asuu samoja Korhosia. Talo on
perustettu ja rakennettu 1900 – luvulla ja sen pihapiiriin on siirretty Isoahosta vanha isoluhti. Jako on
tapahtunut jo vuonna 1899. Kotiahon pihapiiri on
kerroksellinen. Sen asuinrakennus on tyypillinen
1950 – luvulla rakennettu talonpoikainen hirsitalo,
jossa on ns. puolitoistakerroksisen rakentamistyylin piirteitä. Pihapiirissä on vuonna 1933 valmistunut tiilinavetta, jossa on todella korkea heinävintti.
Kolmannella sivulla pihaa on edellä mainittu isoluhti, joka on mahdollisesti noin kaksisataa vuotta vanha, mutta siinä on myös ennen sotia tehty
rankorakenteinen osa. Alkuperäinen hirsiluhti on
kaksiosainen ja vain sen toiseen puoleen on tehty
kammion koristeruusu. Toisessa osassa on luukku,
joten se on ollut mahdollisesti kokkitallin puoli.
Samankaltainen isoluhti löytyy Juurikkalahden
Purosta.
Paavola on aukean komein ja rakennushistoriallisesti arvokkain talo. Kaunis talonpoikainen päärakennus, vanha kivinavetta, pihaluhti ja erikoisen
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Kotiahon luhti.

Keskitalon pihanpää.
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vanha vilja-aitta sekä riihirakennukset etäämpänä
muodostavat kokonaisuuden, jollaisia tapaa enää
harvoin.
Päärakennus on tehty vuonna 1928 erittäin
korkean kiviperustuksen päälle ja paikkaan, josta näkee suoraan Vuokatinvaaralle. Rakennuksen
alle on mahtunut iso perunakellari. Umpikuisti on
uusittu ja siihen on tehty nykyaikainen pesutila.
Muuten rakennus on 1950 – luvulla tehdyn remontin mukaisessa kauniissa asussa. Kuistilta päästään
valoisaan pirttiin ja pirtistä saliin ja kamariin, sekä
kahteen sivukamariin. Vanhat huonekalut ovat tallella ja niistä löytyy paljon kotitekoista. Kamarien
sisustus hurmaa. Ikkunat ovat T- mallia ja julkisivut on vaakalautavuorattu.
Kivinavetta on pihapiirin eteläpuolella alarinteessä ja siten massaltaan selkeästi alisteinen korostaen päärakennuksen mahtavuutta ja näkyvyyttä.
Navetta on valmistunut vuonna 1914 ja siinä on
ollut myös talli. Osassa seiniä on korjauksen yhteydessä käytetty harmaata tiiltä. Navetan länsipäädyssä on pikkuriikkinen AIV-torni ja keskellä
pihasivua on ajosilta heinävintille. Pihaluhti on
itäsivulla ja se on selkeä, suorasivuinen rakennus.
Alkujaan se on tehty vuonna 1914 lammasnavetaksi. Sen takana itäpuolen pellon keskellä kylätien
varrella ja erittäin näyttävällä paikalla on pieni vilja-aitta, joka on sään pahoin jo kuluttama. Loivaharjaisessa rakennuksessa on kirveellä tyylitellyn
tuuletusaukon alla veistomerkki 1770 ja tähtikuvioita. Aitta on otsamallia, siinä on pienikuvioiset
lovetut posket ja pistolattia. Ovi pihtipielineen on
alkuperäinen ja aukeaa sisään. Siltalankutkin ovat
ehjiä, mikä on harvinaista. Alkujaan tämä aitta on
sijainnut nykyisen Kotiahon puolella kylätien sivussa, mutta siirretty nykyiseen paikkaansa 1920
– luvulla.
Riihen näköinen varastorakennus on ollut alkujaan Isoahon navetan osa. Nykyisellä paikallaan se
on toiminut aluksi elohuoneena. Sen takaseinään
on veistetty vuosiluku 2.5.1878. Riihi on tehty myöhemmin traktoritalliksi. Rakennuksen vuoliaisten
päissä on vielä näkyvillä vanhoja puunauloja. Lisäksi Paavolassa on vielä iso koristeeton vilja-aitta
1900 – luvun alusta ja suuri puimalarakennus.
Isoahon maat ovat ulottuneet Kalliojärven rantaan ja siitä laskevan Aunojoen rannoille. Joen
rantamilla on vieläkin kauniita niitty- ja hakamaapaikkoja, joista viimeiset ovat pian kasvamassa
umpeen. Aunojoen suu ja sen sivulla sijaitseva
Uuttuniemi ovat maisemallisesti harvinaisen kauniita pienympäristöjä.
Isoahon aukea on kerroksellisuudesta huolimatta harvinaisen selkeänä säilynyt kolmen talon pihapiiri. Kohden on rakennushistoriallisesti erittäin
arvokas ja kulttuurihistoriallisesti kerroksellisena

mielenkiintoinen koostumus eri aikakausien tyypillisiä rakennuksia. Talojen peltoaukeat sijaitsevat
kumpuilevassa maastossa ja ovat maisemallisesti
upeita. Erityisesti Paavolan Härkösuon reunaan
rajautuvat pellot lepikoineen ovat perinnemaisemia parhaimmillaan. Vaarantien varteen sijoittuva
Kotiahon pieni peltoaukea pihapiirin länsipellon
takana ja sitä sivuavat kivirauniot ovat myös kauniita perinneympäristöjä. Ympäristössä on monikirjoista perinnekasvillisuutta ja vanhoja lepikoitakin on vielä jäljellä.
10.9 Järvelä, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)

laidun- ja hakamaita

Autiojärven talon maista lohkottu Järvelä sijaitsee
Autiojärven niemessä luonnonkauniilla paikalla.
Pihapiiri on kerroksellinen ja hieman sekavakin,
mutta osana Autiojärven ympäristöä sillä on tärkeä maisemallinen rooli. Pihapiirin rakennukset
ovat pääasiassa uudempia, mutta osa, kuten aitat
ja riihi sekä ladot ovat vanhoja ja siirretty Autiojärven talosta.
Järvelän tilalla laidunnetaan Autiojärven maastoa ja pihapiirin eteläsivulla on laitumen lisäksi
hakamaastoa, joka ansaitsee tulla huomioiduksi.
Kumpuileva hakamaa ulottuu kaistaleen kylätiestä
järven rantaa ja maastotyyppi vaihtelee kosteasta hyvin kuiviin harjanteisiin. Alueen puustossa
on leppää, koivuja ja havupuitakin. Autiojärven
rannassa sijaitseva koivikkoinen haka on mainion
näköinen perinnemaisema.

Autiojärven maisemia.

10.10 Keskitalo - Osmola, Naapurinvaara (P)

erikoinen tielinjaus kauniiden pihapiirien läpi
huikeat perinnemaisemat, kylämaiseman solmukohta
pihanpäärakennus, erikoisen onnistunut uusi Keskitalon päärakennus
metsälaitumet, puutarha
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Naapurinvaaran rakennettuun kulttuuriympäristöön
Naapurinvaaran laella hyvin näyttävällä ja keskeisellä paikalla sijaitsee kahden talon yhteispihapiiri. Korholan kantatilasta lohkotut tilat ovat
suhteellisen tuoreita tässä vanhassa ympäristössä,
ensimmäisiä merkintöjä Keskitalosta löytyy vasta
1850 – luvulta ja Osmolasta vasta 1900 – luvulta.
Keskitalon pihapiirissä on vanha asuinrakennus, navetta, pihanpää ja sivummalla uusi asuinrakennus. Vanha talo on tehty vuonna 1928. Rakennuksessa on kellari ja matala kesähuone ullakolla.
Leveän lasikuistin kautta saavutaan eteiseen, josta
on käynti kolmeen kamariin ja tupaan keittiöineen.
Talon ikkunoista osan sijoittelu noudattaa erikoista 1920 – luvulla käytettyä symmetriaan pyrkivää

mallia, jossa vierekkäin sijaitsevien huoneiden kaksi ikkunaa voitiin sijoittaa varsin lähelle toisiaan.
Sopusuhtaisessa talossa on tiilikate ja rimavuorilaudoitus.
Tiilinavetta on uudempi, mutta pihanpää on
vanha. Hirsinen rakennus on tehty hienosti veistetystä puusta. Siinä on umpikuisti, josta pääsee
asuinpuolelle ja sen sivulla avokuisti, josta pääsee kahteen aittaan. Korkean kivisokkelin päällä
sijaitsevasta asuinhuoneesta on kauniit näkymät
Vuokatin vaaroille. Tilat ovat alkuperäisessä kunnossa ja muun muassa uuni piippuineen käyttökuntoinen.
Erityinen tunnustus on annettava Keskitalon
uudelle 1990 – luvulla rakennetulle päärakennukselle. Se istuu maastoon ja paikkaan todella hyvin,
vaikka ei muodostakaan mitään selvää pihapiiriä
vanhan rakennuskannan kanssa. Talo on kaunis
sekä sisätiloiltaan, että ulkonäöltään.
Keskitalon rakennuksilla, etenkin pihanpäällä,
on kulttuurihistoriallista merkitystä. Pihapiirillä

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

259

Kesti.

on erikoisen suuri merkitys kyläkuvassa ja tienvarsimaisemana. Talolla on hyvin keskeinen merkitys
Naapurinvaaran kylämaiseman tavoitesuunnitelmassa, missä se yhdessä Osmolan kanssa on todettu koko kylämaiseman solmukohdaksi. Rakennukset näkyvät paitsi kylä- ja Naapurinvaarantielle
myös kauemmas, kilometrien päähän Vuokatin
suunnalle. Pihapiirin läpi kulkevalla kylätiellä on
liikenteelliset riskinsä, mutta samalla se on ainutlaatuisen viehättävä ominaisuus.
Keskitalon itänaapuri Osmola täydentää ympäristöä hienolla puutarhamaisella pihapiirillään.
Keskitalosta vuonna 1927 jaetun tilan päärakennus
on vuodelta 1928 ja navetta vuodelta 1927. Päärakennus on hirsirakenteinen ja korjattu 1990 – luvulla ottaen yläkerran tilatkin käyttöön. Keskeinen
sijainti ja avara näkymä etelään luo samalla koko
talolle hyvin valoisan olemuksen. Talon tuvasta on
eräs hienoimmista Vuokatin suuntaan avautuvista
näkymistä koko pitäjän alueella. Navetta on suuri
kokoinen ja sitä on laajennettu ajanoloon: pihatien
varteen on esimerkiksi tehty pieni AIV- torni, jossa
on vieläkin pärekate. Torni antaa kylätielle potkua
ja omaperäisyyttä.
Keskitalossa on yhä karjataloutta. Laitumia on
ympäristössä ja yhdessä naapureiden kanssa laaja
ja kaunis metsälaidunalue, joka on luokiteltu edustavaksi kainuulaiseksi perinnemaisema-alueeksi
(katso Keskitalon haka, Naapurinvaara). Lisäksi
läheisyydessä on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, joten Keskitalo linkittyy alueen
arvokkaaseen kokonaisuuteen näiltäkin osin.
10.11 Kesti, Naapurinvaara (P)

kaunis pieni torppa valtakunnallisesti arvokkaalla
perinnemaisema-alueella
tienvarsikohde

Korholan vanha navetta.
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Naapurinvaaran lepikkoinen ja valtakunnallisesti
arvokas perinnemaisema ulottuu alueena kiilamaisesti Tenetin Mujehoulun rantaan saakka. Juuri Kestin kohdalla on kalliokohouma, jonka päältä Akseli
Gallèn-Kallela maalasi maiseman kohti Vuokattia
purjeterveveneineen (tyyppiä kutsuttiin tervahanheksi). Paikan läpi kulkee Pohjavaaran paikallistie.
Rannan ja tien väliin sijoittuu pieni Kestin tupa
vanhoine puineen. Fyysisesti porttimaisena kohtana tuntuva tiemaisema on helposti huomattavissa.
Kestin talo on rakennettu vuonna 1890. Punaiseksi
maalattu hirsirakennus sisältää pirtin ja kaksi kamaria. Ikkunoissa on viitteitä 20 – luvun jugend
– aiheisiin. Punainen ja vuoraamaton rakennus
avokuisteineen on Vuokatin alueen matkailuluonteen vuoksi tärkeä tienvarsimaisemakohde.

10.12 Keskitalon haka, Naapurinvaara (M-)

huikean kaunis hakalaidunalue

Naapurinvaran etelärinteellä sijaitsevan Keskitalon hakamaan kasvillisuus muodostuu laitumen
yläosassa olevasta harmaalepikkoisesta haasta ja
sen alapuoleisesta metsälaitumesta, jossa tuoreet
kuusivaltaiset ja kalliokumpareille muodostuneet,
karut mäntyvaltaiset osat vaihtelevat. Laitumella
kasvaa huomionarvoista vilukkoa sekä kaiheorvokkia. Kainuun ympäristökeskus raivasi aluetta
ja aitasi sen vuonna 1996 osana Naapurinvaaran
perinnebiotooppien kunnostushanketta. Nykyään
alue on laidunnuksen piirissä ja sille on laadittu
hoitosuunnitelma. Nuorkarjan laidunnus saisi
kuitenkin olla voimakkaampaa, sillä alue on uudelleen kasvamassa umpeen. Keskitalon haka on
maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
10.13 Konappa, Naapurinvaara (P)
Nuasjärveltä lähtee pohjoista kohti pieni joki, joka
muuttuu puroksi ja jonka nimi on saatu sen latvoilla sijaitsevasta talosta. Konapan talo on alun perin
ollut vanha sotilastorppa ja se sijaitsee Naapurinvaaran pohjoispuolella lehtomaisella tasamaalla ja
Konapanjärven itäpuolella. Torppa oli sotilastalona
ainakin vuosina 1814 – 1828. Viereinen Konapankangas on toiminut kyläkunnan yhteiskaskialueena.
Konapan talon pihapiirissä on rakennuksia
enää harvakseltaan. Harmaa hirsipintainen talo
on noin 150 vuotias vanhus. Talonpoikaismallinen
rakennus on kaksikuistinen ja siinä on pirtti, kaksi
kamaria, eteinen ja keittiö. Talon runko on leveä.
Pihapiirissä on uudempi piharakennus ja hirsinen
navettarakennus 1940 – luvulta. Vanhan Ruokosenkylälle johtavan pihatien sivulla on korkea ja
koristeeton aittarakennus.
Konapan talo on vailla käyttöä ja ympäristö on
pajukoitumassa ja kasvamassa umpeen.
10.14 Korhola, Naapurinvaara (P)

kirjailija ja kansanperinteen kerääjä Heikki Meriläinen
kansanedustaja Matti Meriläinen
kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas kivinavetta
maisemallisesti erikoisen hienolla paikalla
erikoinen vilja-aitta
maisemallinen portti ja kiintopiste
kuuluu keskeisesti valtakunnallisesti arvokkaaseen
Naapurinvaaran rakennettuun kulttuuriympäristöön
Naapurinvaaran ja Paakin seudulla asustellut Korhosten suku on asuttanut myös Naapurinvaaran näkyvintä taloa Kontiomäentien varressa. Alun perin

talo on sijainnut vanhan pihapiiristä löytyvän
kivikellarin päällä. Korhola on ollut esimerkiksi
vuonna 1930 yksi suurimmista viljelytiloista paikkakunnalla, sillä peltohehtaareja on ollut yli 25. Meriläisen suvulla talo on ollut vuodesta 1823 lähtien.
Vuonna 1847 syntynyt kirjailija Heikki Meriläinen
oli samaa Turunniemen Kantolan sukua, mutta syntyi Korholanmäen Koiraviidassa (katso Koiraviita,
Korholanmäki). Heikki muutti ankaran körttiläisen
kasvatuksen saaneena setänsä luo Naapurinvaaran
Korholaan, opetteli sepäksi ja nai Heikkilän tytön
Annin. Anni opetti Heikin kirjoittamaan ja pari osti
Korholan itselleen vuonna 1881. Tähän tarvittiin
rahaa, jota Heikki ansaitsi toimimalla Eino Leinon
isän maanmittari Lönnbohmin apulaisena. Pariskunta kuitenkin muutti vuonna 1883 Heikkilään,
josta myöhemmin Heikki Meriläisen ansiosta tuli
Naapurinvaaran ensimmäinen koulu vuonna 1887
ja johon sijoitettiin myös yksi Sotkamon Nuorisoseuran kolmesta lukuhuoneesta sanoma- ja aikakausilehtien lukemista varten. Kirjailijan värikäs
elämä päättyi 91 – vuotiaana Paltamossa. Heikki
Meriläinen ehti vaikuttaa uskomattomaan määrään
erilaisia Kainuulle merkittäviä sivistyksellisiä ja taloudellisia hankkeita, kuten mm. Savon radan jatkamiseen Kuopiosta Kajaaniin. Suurin yksittäinen
urakka oli 4439 kerättyä loitsua ja taikaa retkillä
Suomessa ja Venäjän Karjalassa (löytyvät Suomen
Kirjallisuuden Seuran arkistoista).
Korholan talosta ovat myös olleet kotoisin kansanedustajina toimineet Matti ja Antti Meriläinen.
Alunpitäen Korholan taloon kuuluivat myös viereisen Vaaralan talon maat, jotka on jaettu omaksi
tilakseen 1850 – luvulla. Vaaralaan rakennettiin
kivinen navetta vuonna 1868. Esimerkkiä tähän
saatiin vuonna 1867 valmistuneesta Kivirannan
Marttilan navetasta, joka oli ensimmäinen kivinavetta Sotkamossa Heikki Härmän kirjoitusten mukaan. Myöhemmin Vaarala navetoineen ostettiin
takaisin Korholaan. Myöhemmin taloille tuli taas
eri omistajat, vaikka päärakennus oli yksi kaksi
asuntoa käsittävä T – mallinen hirsitalo. Navetta on
tällä tietoa vanhin yhä kunnossa oleva kivinavetta
Sotkamossa. Alun pitäen suorakaiteen muotoiseen
rakennukseen on vuonna 1931 lisätty pohjoissiipi,
jossa on ollut viiden hevosen talli, sauna ja kellari.
Vuonna 1943 rakennukseen tehtiin toinen kerros
hirrestä. Suoranainen keksintö oli sijoittaa lehmät
yläkertaan, jolloin lannan tiputtaminen alakerran
lantalaan helpotti työtä. Lehmiä navettaan mahtui
tuolloin peräti 28 kappaletta ja navettana rakennusta käytettiin vielä 10 vuotta sitten. Rakennusta
on jatkettu myöhemmin lato-osalla. Pohjoispuolen
lammikolta tulee vieläkin puinen vesiränni navetalle maan sisässä. Navetan sivulla on erittäin komea ja maisemallisesti kauas näkyvä puurivistö.
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Navetan katteen uusimista on tuettu ympäristökeskuksen kautta jaettavalla avustuksella.
Muita vanhoja rakennelmia tilalla on enää vähän. Pieni vilja-aitta on suoraseinäinen, mutta rakennettu poikkeuksellisesti kirkon- eli hakanurkille. Sen katto on aittojen katoista erikoisin koko
Sotkamossa, taitettu mansardi. Aitalle tehtiin uusi
kate vuoden 1997 perinnerakennuskurssin harjoitustyönä.
Tien länsipuolella on hirsinen varastorakennus,
vanha kivikellari vanhan talon paikalla ja muutamia muita vanhempia sivurakennuksia. Vanha
Korhola-Vaaralan talo on siistitty 1960 -luvulla
sen verran uusiin kuoseihin, ettei sitä enää vanhaksi tunnista. Käytännössä Meriläisten asuttama
Korholan puoli on purettu vuonna 1973. Vaarala
on nykyinen paikalla oleva päärakennus. Talossa
toimi Naapurinvaaran koulu tulipalon ja uuden
koulun välillä vuosina 1919 – 1923. Geologi Erkki
Mikkola kiersi 1930 – luvulla mm. Sotkamoa huvilaltaan Korvanniemeltä ja kuvasi Korhola-Vaaralasta muutamia mainioita valokuvia, jotka löytyvät
Kainuun Museon kokoelmista.
Myös valokuvaaja I. K. Inha kuvasi Korholan
tallentaessaan suomalaisia ja vienalaisia maisemia
ja kansanperinnettä.
Korholan navetta on rakennushistoriallisesti erittäin arvokas. Siihen liittyy maisemallisesti huikaiseva ympäristö ja paljon paikkakunnan
henkilöhistoriaa. Ympäristöä täydentää erikoinen
vilja-aitta. Rakennukset läheisine puineen sijaitsevat Naapurinvaaran valtakunnallisesti arvokkaan
perinnemaiseman keskeisessä solmukohdassa ja
kiintopisteessä (katso kohteet Heikkilän metsälaidun, Schroderuksen haka, Korholan ja Keskitalon
laitumet, Peltolan kuusimetsälaidun, Vaaralan laidun ja Keskitalon haka). Lähistöllä on toinen, Keskitalo - Osmolan pihapiirien muodostama arvokas
kokonaisuus ja alarinteen puolella vanha työväentalo, sekä koulu. Korholan pihapiiri on useimmille
hyvin tuttu, sillä sen kautta kulkee sisäänajoliikenne läheiselle Naapurinvaaran huvikeskukselle ja
kesäteatterille, joka on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde (katso Naapurinvaaran tanssilava).
10.15 Korholan ja Keskitalon
laitumet, Naapurinvaara (M+)

upea laidunalue
Korholan ja Keskitalon laitumet sijaitsevat keskeisellä paikalla Naapurinvaaran kylämaisemassa. Laitumen edustavin osa on Keskitalon mailla etelä- ja lounaisrinteessä sijaitseva upea jäkki- ja pienruohovaltainen katajaketo, joka vaihettuu hiljalleen tuoreen
heinäniityn hallitsemaksi harmaalepikkoiseksi tai
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vaaran laen sekapuustoiseksi hakamaaksi. Huomionarvoisia lajeja ovat ahomansikka, rohtotädyke ja
jäkki. Alueelta on aiemmin tavattu myös uhanalaista ketonoidanlukkoa. Korholan tilan mailla on osin
istutusperäisiä metsälaitumia, jotka eivät enää ole
käytössä. Perinnemaisemainventoinnissa on kartoitettu myös kumpareisella vaaran rinteellä sijaitseva
Korholan entinen nurmilaidun, jolla nykyään viljellään viljaa. Vain pellon keskellä ja reunoilla olevat
umpeen kasvavat puustoiset hakamaasaarekkeet
muistuttavat enää entisestä laidunkäytöstä. Vaikka
suurin osa laidunalueesta on menettänyt arvonsa
perinnebiotooppina tai jäänyt pois käytöstä, sen
arvokkainta osaa, Keskitalon katajaketoa ympäröivine hakamaineen, laidunnetaan vielä ja alueelle
on laadittu hoitosuunnitelma. Suunnitelma kaipaa
kuitenkin tarkennusta ja valvontaa, sillä lypsykarja
laiduntaa alueita peltolaitumien yhteydessä. Keskitalon haka on maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde.
10.16 Kunnas, Naapurinvaara
(P, perinnemaisema M)

vanhoja rakennuksia kauniissa paikassa
Aivan maakunnallisesti arvokkaan Naapurinvaaran perinnemaiseman aurinkoisimmassa sydämessä sijaitsee pieni pihapiiri, jonka ympäristö
on hätkähdyttävän kaunis. Pihapiiri sijoittuu lepikon ja Määttälän peltoaukean rajaan, pieneen
maastopainanteeseen, johon aurinko osuu ja lämmittää jo hyvin varhain keväällä. Tila on lohkottu
Määttälästä.
Pihapiirissä on 1930 – luvulla rakennettu pieni
päärakennus, jonka hirret on tuotu Määttälästä.
Siellä talo oli pihanpäärakennuksena, jossa asuivat
piiat ja rengit. Taloa on käytetty nälkäaikaan 1860 70 – luvuilla köyhäintalona. Talossa on umpikuisti,
tupakeittiö ja kaksi pientä kamaria. Alkuperäisen
navetan tilalle on 1940 – luvulla tehty tiilinen ja
rapattu navetta, jonka ylisillä on heinävintti sinne
johtavine siltoineen. Pihatien varrella on Määttälästä tuotu pieni vilja-aitta, joka on koristeeton ja
todella iäkäs.
Kunnas on ympäristöltään kaunis kohde ja sen
rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa.
10.17 Kärennivu, Huuskonniemi (P)

erikoinen 70 – luvun huvila

Huuskonniemen rantapenkan päällä sijaitseva
elokuvahistorian professori Peter von Baghin huvila on erikoislaatuinen ja arkkitehtuuriltaan hyvin 1970 – lukulainen. Huvila koostuu kolmesta
pienestä harjakattoisesta osasta, jotka on kytketty
toisiinsa. Julkisivuissa on pyritty rakenteen esille

tuomiseen ja sitä korostavat terassien jyhkeät pilari- ja palkkiaiheet. Huvilaa on laajennettu 1980 – luvun lopulla sen alkuperäisessä tyylissä pitäytyen.
Jyrkät lappeet, vihreäksi maalattu pysty lomalauta
ja vaaleat terassit ikkunoineen luovat rakennuksen
ulkoisen ilmeen. Huvilan ympäristön puusto on
pidetty sopivan tiheänä, joten huvila tuntuu tosiaan sijoittuvan esinemäisesti metsään. Rakennus
tuntuu olevan irti ympäristöstä, mikä oli tyypillistä
70 – luvulle: hyvin voimakasmuotoinenkin rakennus aseteltiin vastakohtamaisesti koskemattomaan
luontoon. Kärennivun kohdalla kontrastista tulee
kohteelle sen ympäristön voimavara ja tenho.
Kärennivu kuuluu Nuasjärven huvilakeskittymään 70 – luvun edustajana ja sen arvo tulee
kohoamaan seuraavina vuosikymmeninä huomattavasti.

Kunnaan navetta.

10.18 Loso, Naapurinvaara (P)

erikoisen hyvin hoidettuja vanhoja rakennuksia
Naapurinvaaran pohjoisosan viimeinen vaaran talo
sijoittuu rinteeseen. Pihapiirissä on vanha asuinrakennus, pariaitta, vanha pihavarasto ja hieman
etäämpänä etelärinteessä suuri riihi saunan läheisyydessä. Pihatien sivussa on lisäksi kookas heinälato.
Asuinrakennus on tehty hirrestä 1930 – luvulla.
Siinä on rimalautavuoraus ja kauniit ruutuikkunat.
Tiloja ovat pirtti keittiötiloineen ja kaksi makuuhuonetta.
Riihi on kookas ja hyvin säilynyt ruskeaksi
paahtunut rakennus. Se lienee tehty samaan aikaan talon kanssa.
Loson ympäristö on kumpuilevaa rinnemaastoa
ja sitä sekä rakennuksia on hoidettu tarmokkaasti.
Loson pihapiirillä on rakennushistoriallista arvoa.
Kohteen läpi kulkee UKK – reitti.
10.19 Matoniemi (Särkiniemi), Tenetti (P)

kivikautinen asuinpaikka

Hokkilan Matoniemen kivikautinen asuinpaikka
sijaitsee Tenetin virran pohjoisrannalla Matoniemen kaakkoisrannalla. Asuinpaikkalöydöt ovat
tulleet esille rantahietikolta ja -vedestä. Löydökset
ovat kvartsi-iskoksia.
Läheisyydestä on tehty myös muita arkeologisia ja historiallisen ajan löytöjä (katso kohde
Hokkila, Tenetti). Kaukana ei ole myöskään
valtakunnallisesti arvokkaat Kiikarusniemi ja
Ammonsaari, sekä Tikkalanniemen kalliomaalaus ja Autiojärven vasta löydetty kivikautinen
asumus: vain parin kilometrin etäisyydellä.

Kärennivu.
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Huuskonniemen rantaa.

10.20 Murju, Pekkilä (P)

pieni ja sievä vanha pihapiiri
Vuonna 1928 rakennettu pieni hirsitalo sijaitsee
Autiojärven Vihtamojoen suulla Hokkilan kantatalosta vuonna 1920 lohkotulla Murjun tilalla. Aluksi
on eletty pienessä torpassa, joka on sijainnut noin
150 metriä nykyisestä talosta pohjoiseen.
Talossa on kauniisti räystäiltä taittuva mansardikate, kuten tuohon aikaan oli muotia tehdä. Alun
perin talossa on myös ollut sisäänvedetty lasieteinen, mutta sen eteen on tehty kaksikerroksinen
eteisrakennus 1930 – luvulla. Talossa on T-ikkunat
ja sisätilat ovat osin alkuperäisasuiset.
Pihapiirissä on tyylikäs tiilinavetta 1930 – luvulta. Siinä on rimavuorattu yläosa ja se sopii mainiosti vanhan talon pariksi. Muuraustyön laatu on
hyvää ja rakennus on esteettisesti kaunis.
Noin sata metriä talosta koilliseen sijaitsee vanha vilja-aitta, joka on tehty vuonna 1928.
Murjun tilalla on jäljellä pieni talonpoikainen
pihapiiri, jolle tuo lisäarvoa kauniskattoinen päärakennus. Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas.
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10.21 Mustanniemi, Naapurinvaara (P)

vanhoja rakennuksia
paja
kaivos

Mustanniemen torppa on virallisesti perustettu
1900 – luvun alussa omaksi tilaksi jakamalla maata Isoahosta samassa yhteydessä kun Paavolakin
(katso Paavola, Naapurinvaara). Isoahon maita on
ollut Kalliojärven pohjoispään ympärillä ja alueelta
löytyy yhä kolme tervahautaa, sekä 1930 – luvulla
kaivetun avolouhoksen jäänteet. Kaivostoiminta
liittyi Helsingin Arabian tehtaiden raaka-aineiden
etsintään. Paikalta löytyy yhä kolme kallioiseen
mäkirinteeseen tehtyä syvää louhosuomaa aivan
Kalliojärven pohjoisrannasta.
Mustanniemen talo oli paikallisesti kuuluisa
pajastaan. 1950 – luvulla rakennettu viimeisin
pajarakennus löytyy yhä talosta ja sen välineistö
on tallessa. Rakennus on normaali pienikokoinen
rankorakenteinen paja ja kiviperustuksilla. Mustanniemen muista vanhoista rakennuksista on tallella muun muassa päärakennus, jonka vanhimmat
osat ovat 1900 – luvun alusta. Taloa on korjattu perusteellisesti 1930 – luvulla. Pirtissä ovat säilyneet
vanhat ruutuikkunat, ja kuisti on umpimallia.

Talon aitoista kolme on vielä tallessa ja ne ovat
pieniä ja suorasivuisia sekä koristeettomia.
Vaikka Mustanniemestä on purettu paljon sitten
1980 – luvun, jolloin talo oli rakennuskannaltaan
varsin edustava, on sillä yhä pienimuotoista rakennushistoriallista ja kaivoshistoriallista merkitystä.
10.22 Mäkitupa, Huuskonniemi (P)

moderni asuintalo

Arkkitehti Juha-Paavo Mikkosen suunnittelema
yhden perheen puurakenteinen asuintalo on valmistunut noin vuonna 2000. Epämääräisyys johtuu
kohteen pitkästä rakennusajasta, sillä rakentajana
toimi talon nuori isäntä, ja varsinainen valmistumisajankohta on täten hankalasti määriteltävissä.
Kohde edustaa modernia ajattelua asuintalosta.
Esinemäinen sijoitus mäntyharjun kummulla tekee
rakennuksesta helposti lähestyttävän, ympärillä ei
ole aitoja. Talo on oikeasti metsässä ja talossa asutaan metsän keskellä aivan puiden vierellä. Pihapiiriin kuuluu kaksiosainen päärakennus ja autokatos
varastoineen. Pihatietä pitkin lähestyttäessä sivutaan päärakennukseen nähden vinottain sijaitsevaa
autokatosta ja saavutaan päärakennuksen puiselle
sisääntulorampille, joka johtaa päärakennuksen sisäkulmassa sijaitsevalle pääovelle.
Rankorakenteinen päärakennus jakautuu kahteen massaan, joista toinen on harjakattoinen ja
kaksi kerrosta korkea valkoinen noppa. Toinen
massa on pulpettikattoinen ja harmaa yksikerroksinen pesutila- ja tekniikkaosa. Pääovesta pääsee
massoja yhdistävään tuulikaappiin. Oikealla aukeaa korkea tila ja keittiö ruokailutiloineen, sekä pari
askelmaa alempana sijaitseva olohuone. Ruokailun
kohdalla noppamassaan on tehty sisäänveto, jossa
on kaksi kerrosta korkea lasiseinä. Yläkerrassa sisäänvedon kohdalla on kevytrakenteinen parveke,
alakerrassa taas aamuterassi. Tila on komea. Olohuoneen keskellä on uuni, joka jakaa tilaa ja erikoisuutena sen sisäänrakennettu putkisto, jolla saadaan apua lattialämmitykseen. Yläkertaan johtavat
portaat kevyine kaiteineen on sijoitettu alakerran
keittiön kalusteiden kanssa sovittaen. Yläkertaan
on sijoitettu makuuhuonetilat ja kylpyhuone. Tilat muodostavat selkeän sommitelman. Alakerran
lattioissa on käytetty kierrätettyä oululaisen pankkirakennuksen marmorista seinälaattaa.
Mäkitupa on pieni ja moderni asuinympäristö,
jonka arvo on sen rennossa ja innovatiivisessa otteessa. Rehentelemättömän kokonaistaideteoksen
toteutus on ensiluokkaista ja rakentajalle on nostettava hattua. Tässäpä olisi valmiina puolitoistakerroksisen talotyypin moderni malli.

Mustanniemen kaivos.

Mäkitupa.
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Naapurinvaaran lepikoista Rantakylälle.

10.23 Määttälä - Ylipelto, Naapurinvaara (P)

kahden talon kerroksellinen ja iso yhteispihapiiri
Ylipellon päärakennus
kivinavetat
perinnemaisema vailla vertaa

Määttälän asuinpaikan historia on pitkä. Ensimmäiset tiedot Alasotkamo 17 Määttälä talosta ovat
1700 – luvun alusta alkaen. Myöhemmin isojaon
jälkeen Nuas 34 Määttälänä/Lukkarina tunnetut
talot sijoittuvat varsin lähelle Mujeholun vesistöä
lepikkoisen rinteen päälle. Talo on ollut tyypillinen
talonpoikaistila, mutta 1860 – luvun pula-aikaan se
toimi Naapurinvaaran ympäristön köyhäintalona
ja oli tupaten täynnä asukkaita. Taloon oli tuolloin parhaimmillaan majoitettuna liki sata henkeä,
joista suurin osa oli sairaita. Tuolloin käytössä oli
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vielä myös vanha pihanpää, joka on sittemmin siirretty taloksi naapuriin Kunnaalle (katso Kunnas,
Naapurinvaara). Niin ikään naapuritalona olevan
Heikkilän isäntä ja kirjailija Heikki Meriläinen kuvasi tuon ajan elämän menoa kirjassaan ”KuppariMaija”.
Määttälän talon pihapiiri sijaitsee kohoumalla
peltoaukean laidalla, ja samassa pihapiirissä on
myös Lukkarin eli Ylipellon talo. Talot sijaitsevat
hyvin lähekkäin ja päädyt vastakkain. Kahden
talon yhteispihan päätysivuilla ovat aittarakennukset ja vastapäätä taloa navetat. Asetelma on
samanlainen kuin Pohjavaaralla Karjala – Leppilän
taloilla.
Määttälän talo on tehty vanhimmilta osiltaan
1800 – luvun puolella, mutta myös rankka remontti
1960 – luvulla ja nykyään sen vanhimmat rakenteet
ovat piilossa. Harjakattoinen ja vaakavuorattu talo istuu pihapiiriin kuitenkin kohtuullisen hyvin.
Talossa on ikkunallinen lasikuisti. Määttälän vanhan tilalle mahdollisesti 1960 – luvulla tehty pihaaitta on rankorakenteinen. Määttälässä on vanha
vuonna 1888 valmistunut kivinavetta, jota on kyllä
korjattu runsaasti.
Ylipellon talo on komea vanhan ajan talonpoikaistalo, jonka rakennusvuosi lienee 1880. Luonnonkivisokkelilla seisova hirsirakennus on vuorattu vaakaponttilaudoituksella 1920 – luvulla ja
maalattu keltaiseksi. Talossa on avokuisti ja tiloja
ovat eteinen, keittiö, pirtti, sali ja neljä kamaria.
Talo on kesäkäytössä ja siinä on T-ikkunat. Sali ja
pienet päätykamari ovat vanhassa pirtissä, mikä
on ollut alun perin savupirtti. Ylipellon piha-aitta
on kaksikerroksinen ja koristeeton. Rakennus on
kaksiosainen ja ovien päällä on luukut yläkertaan.
Ylipellonkin puolella on kivinavetta ja se on valmistunut hakkausmerkin mukaan vuonna 1911.
Siihen liittynyt lantala ja liiterirakennus on purettu
pois 1990 – luvulla. Navetoiden eteen on kumpaisellekin tehty oma eteisensä ja kylmäsäilytystilat
rapatusta tiilestä. Ylipellon puolella karjanhoito
loppui 1980 – luvulla.
Paripiirin ulkopuolella Ylipellon puolella on viimeksi kuivaamona käytetty vilja-aitta, pari vanhaa
latoa ja lautarakenteinen puimalarakennus pihan
pohjoispuolella. Kunnaksen talo näkyy pellon yli
luoteessa ja Niskalan talo idässä.
Ympäristö on kaunista lepikkoa, ja pihapiiri on
mitä aurinkoisin paikka. Kohteen arvo on kerroksellisuudesta huolimatta sen kaksoispihapiirissä,
joka on harvinaisen tiukka ja tarkan nelisivuinen
vieläkin. Ylipellon päärakennus on hyvin säilynyt
vanha talonpoikaisrakennus. Peltoja viljellään ja
lepikon hoidolle on laadittu yhteiset pelisäännöt
alueen hoitosuunnitelman yhteydessä.

10.24 Naapurin metsälaidun,
Naapurinvaara (P-, maisema V)

Sotkamon kuuluisin ja näkyvin laidunlepikko
Naapurin metsälaidun sijaitsee vaaran lounaisrinteessä Rannankylän puolella. Reheville rinteille
syntyneet laitumet ovat olleet kuuluisat runsaudestaan. Nyt laitumet ovat olleet laiduntamatta
ja kasvamassa umpeen paikallista pientä lammaslaidunta lukuun ottamatta. Alueen valtapuita
ovat suuret harmaalepät ja aluskasvillisuuden on
vallannut vadelma. Paikoin on metsäkurjenpolvi-käenkaali – tyyppistä lehtoa ja paikoin tuomi
on valtalaji. Lammashaan kasvillisuus on nurmilauhaa kasvavaa niittyä. Alueella kasvaa yleisesti
ahomansikkaa.
Alue on kuuluisin Sotkamon lepikoista ja kuuluu aivan oleellisena osana valtakunnallisesti arvokkaaseen Naapurinvaaran kulttuurimaisemaan.
Tämä laidun tulisi säilyttää kynsin ja hampain ja
laidunnus on sen ainoa todellinen hoitokeino. Alue
on mitä maisemallisin ja kuuluu oleellisena osana
Naapurinvaaran maisemaan.
Laidunalueen kaakkoiskärjessä on korkeampi
kalliokumpu, jonka päältä Akseli Gallén-Kallela
maalasi maiseman Vuokastista. Saman kummun
eteläreunalla on iso irtolohkare, jonka läheisyydessä on perimätiedon mukaan pidetty juhannustansseja. Perimätieto kertoo tansseista myös keskemmällä suurta lepikkoaluetta löytyvällä kalliokummulla, joka on erikoisen kaunis paikkana ja jolta
näkee koko Rannankylän sekä Mujeholun suun.
Metsälaitumen läpi kulkee erikoisen antoisa
maisemapolku Naapurinvaaran lomakylästä Naapurinlouhelle.

Määttälä - Ylipellon kuistit.

Naapurinvaaran vanha koulu.

10.25 Naapurinvaaran koulu (Riwe
school), Naapurinvaara (P)

kirjailija Heikki Meriläinen
hieno vanha koulu
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Naapurinvaaran rakennettuun kulttuuriympäristöön
Naapurinvaaran koulun erikoinen historia on kyläläisten ylpeyden aihe. Kirjailija Heikki Meriläinen
asui Naapurinvaaran Heikkilän taloa ja on kirjoittanut itse seuraavaa: ”Kun Naapurinvaaran tiheä
kyläryhmä oli kaikenlaisten paheitten pesäpaikka, niin siihen lokaan en lapsiani tahtonut jättää
kasvamaan. Ja luulin, että monella isällä ja äidillä
oli sama salainen ajatus, vaikka he kunnallisten
kustannusten takia vastustivatkin koulua. Meillä
oli runsaasti huoneita; siksi rupesin hommaamaan
omilla varoillani koulua kotiini”. Tuohon aikaan
vuonna 1886 Naapurinvaaralla olisi kouluun ollut ikänsä puolesta tulossa 186 lasta. Kuusi vuotta

Naapurinvaaran seuraintalo.
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Meriläinen piti koulua pienen valtion avun turvin, ennen kuin kuntakokous päätti ”ylhäisemmän
kansakoulun” perustamisesta. Tuona aikana opettajana toimi Anna Cantell.
”Oikea” koulutoiminta aloitettiin vuonna 1892
kun kunta vuokrasi kahdeksi vuodeksi Tikkalanniemen talosta salin ja kaksi kamaria opettajan
asunnoksi. Uutta koulua varten ostettiin maapala Hiltula- Nygårdin talon mailta vuonna 1893 ja
Sotkamon vanhan kirkon hirret luvattiin koulun
rakennusaineiksi, sillä niitä ei tarvittukaan kirkonkylän koulua varten. Hirret uitettiin Naapurinvaaran Kärnälän rantaan, josta ne kuljetettiin rakennuspaikalle. Hirsiä jäi yli ja niitä käytettiin mm.
Huuskonniemen Juohteelan talon rakentamiseen
(purettu 1990 – luvun lopulla). Heikki Meriläinen
lahjoitti koulutarvikkeet Heikkilästä. Koulu valmistui vuonna 1894, mutta paloi jo vuonna 1919, jonka
jälkeen koulu toimi taas Heikkilän tiloissa varsin
pitkään. Uusi ja nykyinen vanha hirsikoulu valmistui vasta vuonna 1927. Siihen tehtiin kolme sisäänkäyntiä ja ulkoinen malli sai piirteitä nikkarityylin
ja kansallisromantiikan tuulista. Pohjakaavaltaan
rakennus on yllättävän pitkälle samaan aikaan valmistuneiden valtion asemarakennusten mallinen.
Rakennuksessa on kolme luokkaa, keittiö ja asuintiloja opettajalle. Väliosaan on myöhemmin lisätty
wc- ja pesutiloja. Koulun opettajina ovat toimineet
mm. läheisen Perttulan talon isännät kahdessa polvessa, Johannes ja Paavo Korhonen sekä kirjailijana
tunnetuksi tullut Tytti Parraksen äiti Maria Parras
(katso Parraksen huvila, Naapurinvaara).
Koulun toiminnassa oli useita taukoja toisen
maailmansodan aikaan. Vuonna 1939 tiloissa majaili siirtoväkeä ja vuonna 1940 Kemin tykistön
esikuntapatteri. Naapurivaaran laelle on kaivettu
sotien aikaan suojakuoppia ilmanvalvojille, ja perimätiedon mukaan eräs koululle majoitettu sotilas
on tuolloin löytänyt suuren hopearaha-aarteen. Tarina on levinnyt laajalti ja se lienee totta.
Rakennusta on remontoitu useaan otteeseen jättämällä vanhat ja putkirikkojen yhteydessä vahingoittuneet materiaalit alapohjan alle, jonka vuoksi
koulusta löytyi ”yllättäen” sienikasvustoa ja hometta 1990 – luvulla. Koulun uusi omistaja teki
lattiaan korjauksen, jonka jälkeen tiloja on käytetty
muun muassa asuintiloina.
Koulun viereen on vuonna 1957 tehty kivirakenteinen ja rapattu uudempi koulu, joka on yhä
käytössä. Sen viereen on tehty liikuntasalirakennus
1980 – luvun lopulla.
Koulu sijoittuu Naapurinvaaran rinteen lepikkoiseen rinteeseen. Sen ympärillä on suurta ja
näyttävää puustoa. Läheisyydessä on erilaisia Naapurinvaaran rinteille tehtyjä opastettuja polkuja
ja hakamaita, joita käytetään yhä laiduntamiseen.
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Naapurissa sijaitsee vanha Naapurinvaaran työväentalo ja koulun sivu kulkee Naapurinvaaran
paikallistie.
Koulu on kulttuurihistoriallisesti erikoisen
tärkeä. Sillä on omaperäinen ja tarkoin tunnettu
historia. Vanha koulu on rakennushistoriallisesti erittäin tärkeä. Koulu on myös maisemallinen
tienvarsikohde. Sen kanssa samasta risteyksestä
on yhteys Naapurinvaaran kesäteatterille. Kohde
sijaitsee valtakunnallisesti tunnustetun maisemaalueen keskustassa mitä näkyvimmällä paikalla.
Ympäristön säilyminen lehtomaisena ja rehevänä
vaatii jatkuvia ympäristönhoitotöitä. Koulu on parhaillaan myynnissä.
10.26 Naapurinvaaran niitty,
Naapurinlouhi, Naapurinvaara (P+)

viehättävä pienimuotoinen ja runsaskasvustoinen
pienniitty
Hyvin pieni Naapurinvaaran niitty sijaitsee Aholan
talon eteläpuolella rinnemaastossa (katso Ahola,
Naapurinvaara). Paikan läpi kulkee polku Naapurinvaaran louhen näköalapaikalle ja kodalle. Alue
on raivattu 1900 – luvun alussa ja se on ollut laidunkäytössä vielä 1980 – luvulla. Niitty on kumpuileva ja siellä kasvaa ahomansikkaa, nurmirölliä,
niittyleinikkiä, puna-ailakkia, ketonoidanlukkoa
ja huopakeltanoa. Niityn laidalla on kaunis kiviaita. Paikoin maakerrokset ovat paljaallaan muurahaisyhdyskuntineen.
Kohde on erittäin kaunis, valoisa ja romanttinen
niitty, jonne johtaa opastettu reitti mm. Perttulasta.
10.27 Naapurinvaaran seuraintalo,
Naapurinvaara (P)

komea seuraintalo rapistuu
Vuonna 1954 valmistunut seuraintalo on rakennettu paikallistien viereen lukuisten eri seurojen
yhteisponnistuksena (mm. paikallinen sonniyhdistys). Nyt talon omistavat Naapurinvaaran nuorisoseura ja Naapurinvaaran maa- ja kotitalousseura.
Rankorakenteisessa rakennuksessa on kookas
eteistila ja keittiö, iso salitila ja näyttämö. Rakennusta on korjattu vuosina 1997–1999. Seuraintaloa
on käytetty iltamien, tanssien, elokuvatilaisuuksien, ym. pitopaikkana. Rakennus on kohtuullisessa
kunnossa, mutta käyttämättömyys ja lämmittämättömyys uhkaavat kosteuden muodossa. Rakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa, joka
tulee kohoamaan.
Seuraintalo sijoittuu Naapurinvaaran valtakunnallisesti tunnustetun perinnekylän päätien varteen ja siten sillä on suuri rooli autoilevan kansan
silmissä tienvarsikohteena.

10.28 Naapurinvaaran tanssilava
(huvikeskus), Naapurinvaara (M)

tanssipaikka ainutlaatuisessa maisemassa
Naapurinvaaran laella on ikiaikainen juhlapaikka,
jota on käytetty niin kauan kuin Naapurinvaaralla
on asuttu. On sanottu, että vaaralla kohtaa etelän
vehmas luonto ja pohjolan valoisat yöt. Ensimmäisiä kirjallisia tietoja kokoontumisista ja juhannusjuhlista on 1800 – luvun lopulta. Paitsi laella, on
kokoontumispaikkoina ollut myös etelärinteessä
sijaitsevat tasanteet ja kumpareet.
Tanssilava sijaitsee korkealla vaaran rinteessä, josta aukeaa laajat näkymät aina idästä etelän
kautta länteen ja mitä komeimmat kaukomaisemat
Vuokatinvaaralle. Nykyään kaukonäkymää koristavat iltaisin Vuokatin katu- ja Vuokatin laskettelurinteen valot.
Tanssipaikka vakiinnutti paikkansa vuonna
1946, jolloin rakennettiin ensimmäinen oikea rakennus tansseja varten. Tanssitoimintaa pyöritti
tuolloin Sotkamon Demokraattinen osasto. Paikalla toimi sittemmin 1980 – luvulla Lastenmaa Oy
– niminen yritys hetken aikaa yrittäen laajentaa
toimintaa matkailukohteeksi. Sotkamon Nuorisoseura ry osti keskuksen konkurssihuutokaupasta
vuonna 1991. Nyt huvikeskuksessa käy vuosittain
noin 40 000 asiakasta. Tanssipaikalle on myönnetty
Musiikki & Median antama Tanssipaikka – tunnustus vuosina 2002, 2003 ja 2006. Suomen Huvijärjestäjien Keskusliitto valitsi huvikeskuksen vuoden
huvijärjestäjäksi vuonna 2001. Artistit äänestivät
Naapurinvaaran huvikeskuksen Suomen parhaaksi tanssilavaksi vuonna 2006. Onnistunut taloudenpito ja ohjelmavalinnat tuottivat niihin oleellisesti
vaikuttaneelle Sirpa Moilaselle Pro Kainuu – palkinnon vuonna 2007.
Rakennus on tyypillinen ajan oloon kasvanut
tanssilavarakennus, jonka tekninen taso on korkea
viimeisen 2000 – luvun remontin ja laajennuksen
myötä. Tanssilavan eteläpuoleisessa rinteessä sijaitsee Teatteri Havukan ulkoilmakesäteatteri. Teatteri
toimii harrastelijavoimin ja tanssilava talkoilla!
10.29 Naapurinvaaran työväentalo,
Naapurinvaara (M)

Sotkamon vanhin työväentalo, maakunnallisesti arvokas rakennus
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Naapurinvaaran rakennettuun kulttuuriympäristöön
Naapurinvaaralle on perustettu työväenyhdistys
vuonna 1907 ja tilat toiminnalle saatiin rakennettua
Korholasta vuokratulle tontille lokakuussa 1911.
Tuolloin talo käsitti vain nykyisen rakennuksen
saliosan. Vuonna 1926 länsipäätyyn tehtiin ra-

vintola- ja eteistilat, sekä itäpäätyyn näyttämö.
Näyttämön alle tehtiin betoninen kellari, mikä oli
tuolloin erikoista ja uutta. Taloa rakennettiin talkoilla, joissa jokainen yhdistyksen jäsen teki yhden
viikon työtä palkatta. Näyttämön kohdalla jouduttiin osin palkkaamaan varsinaisia työmiehiäkin.
Talossa pidettiin näytelmätilaisuuksia hyvin tiheään aina sotiin saakka. Lipputulojen avulla tehtiin
matkoja lähiseudulle. Vuonna 1950 taloon ostettiin
äänilevylaitteet ja tiloissa näytettiin myös elokuvia. Vuonna 1947 taloa remontoitiin vaihtamalla
uunit rautakamiinoihin. Uunien tiilet käytettiin
piippujen tekoon. Tuolloin uusittiin myös salin
lattia. Taloon asennettiin talkoilla peltikatto vuonna 1978, kun pärekate alkoi vuotaa. Talon toiminta
hiipui 1960 -luvulla, kun Naapurinvaaran päälle
rakennettiin huvikeskus. Viimeiset tanssi-iltamat
pidettiin vuonna 1986. Nyt rakennus on tyhjillään
ja käyttämätön. Talo on lahjoitettu alkuperäisen
kantatalon Korholan omistajille.
Rakennus sijoittuu jyrkässä rinteessä sijaitsevalle pyöreälle nikamalle. Sijainti aivan Naapurivaarantien sivussa ja mitä näkyvimmällä paikalla
luo tien varteen omaperäisyyttä. Yhdessä koulun
kanssa talo muodostaa kylälle keskuksen, joka tekee kulttuuriympäristöstä rikkaan ja ympäristökokemuksesta vaikuttavan. Huomattavan korkeat
luonnonkivipilarit hirsien alla näyttävät hurjilta
etelän puolelta katsottaessa. Ullakolla on useita ansasrakenteita pitämässä kattoa paikoillaan. Talo on
punamullattu ja ikkunoiden pielet ovat valkoiset.
Ulkopuolella on kaksi kuistia.
Talo on vanhin pystyssä olevista sotkamolaisista työväentaloista ja asultaan alkuperäinen sekä
sisältä, että ulkoa.
Talolle tulisi saada pysyvää luontevaa käyttöä,
muuten sen säilyminen on uhattuna.
10.30 Nahkasaari, Naapurinvaara (P)

uitto- ja huvilahistoriaa

Katso Tikkalanniemi – Sillankorva, Naapurinvaara
(P)
10.31 Ojamaa, Tenetti (P)

kivikautinen asuinpaikka

Ojamaan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Tenetin niskan pohjoispuolella olevassa Hokkilan
Kantoniemessä alavan viljelyspellon kohdalla.
Asuinpaikkalöydöt on poimittu pellon pinnalta ja
rantavedestä.
Löydöt ovat kivi- ja kvartsiesineitä, sekä kvartsiiskoksia. Läheisyydessä on runsaasti erilaisia historiallisen ajan löytöjä, muun muassa kuppikivi
(katso Hokkila, Tenetti).
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10.32 Osmola, Naapurinvaara (P)

puutarhamaisella tontilla sijaitseva kerroksellinen
pihapiiri arvokkaassa perinnemaisemassa
Katso Keskitalo – Osmola, Naapurinvaara.
10.33 Osmolan metsälaidun, Naapurinvaara (P-)

Osmolan navetta.

Osin jo kuuselle istutettu vanha harmaaleppäalue
on paikoin yhä arvokasta lehtoaluetta. Laitumella
on tavattu silmälläpidettävää kaiheorvokkia. Pitkä
laidunkäyttö näkyy maastossa selvästi. Hoitona
alueelle suositellaan vesakoiden raivausta, kuusikon harvennusta ja laiduntamisen aloitusta uudelleen. Harmaaleppää ja lehtipuita ylipäätään tulisi
suosia.
10.34 Paavola, Naapurinvaara (P)

erittäin hieno pihapiiri
kivinavetta
pieni ja erityisen vanha vilja-aitta maisemallisella
paikalla
Katso Isoaho – Kotiaho – Paavola, Naapurinvaara.
10.35 Parraksen huvila, Tenetti (P)

1950-luvun huvila
kirjailija Tytti Parras

Paavola.

Parraksen huvila.
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Tenetin mutkassa sen länsirannalle on huvila, josta
on suora näköyhteys paitsi kauniille Tenetin rautatiesillalle, myös Vuokatinvaaralle. Huvilan rakensi kansakoulun opettaja Eemil Parras. Parras
oli ennen sotia Sotkamon Osuuskaupan perustajajäsen ja sotien jälkeen paikkakunnalla kuuluisa
maatalouden kehittämisen puolestapuhuja. Hänen
tyttärensä Tytti Parras on kirjailija, jonka teoksia
ovat muun muassa 1960 – luvulla rajoja rikkonut
esikoisteos Jojo ja Pieni hyvin kasvatettu tyttö.
Isokokoinen huvila on tehty 1950 – luvulla ja
muistuttaa lähinnä tuolle ajalle tyypillistä puolitoistakerroksista talomallia. Rakennuksessa on
kellari ja iso kuisti eteläsivulla, jonka päällä on
avoterassi.
Valkoinen ja lautapintainen rakennus on huonossa kunnossa. Takapihalla on matala harjakattoinen ja punamullattu varastorakennus, sekä rannan
tuntumassa pieni rantasauna. Ympäristö on kasvamassa umpeen ja pihapiirin takasivulla on erittäin
suurikokoisia kuusia.
Parraksen huvila on yksi esimerkki Nuasjärven
ympäristön huvilakeskittymästä.

Aunojoen suun entiset hakamaat.

10.36 Peltolan kuusimetsälaidun,
Naapurinvaara (M+), lepikkolaidun
(P+) ja haka niittyineen (P)

hyvin arvokas laidun- ja niittyalue
Peltolan metsälaidun verhoaa Naapurinvaaran
etelärinteitä kohoten vaaran korkeimmille huipuille saakka. Suurin osa alueesta on harmaaleppävaltaista hakamaata ja metsälaidunta, mutta
jyrkimpiä rinteitä peittää komea kuusikko. Aivan
vaaran laella on nurmipelto. Inventoidun perinnebiotoopin pohjoisin osa on istutuskuusikkoa.
Huomionarvoisia lajeja ovat särmäkuisma, nurmitatar ja rohtotädyke, joiden lisäksi alueelta on
tavattu myös lehto- ja kaiheorvokkia. Istutuskuusikkoa lukuun ottamatta koko alueelle on laadittu
hoitosuunnitelma ja sitä hoidetaan laiduntamalla
hevosilla. Laidunnus tapahtuu kuitenkin yhdessä
viereisen peltolaitumen kanssa. Peltolan metsälaidun on maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde. UKK-reitti sivuaa laidunta ja lakipellolta on
upea näkymä sekä kauas pohjoiseen että etelässä
siintävälle Vuokatille.
Harmaaleppävaltainen lepikkolaidun sijaitsee
Naapurinvaaran kaakkoisrinteessä. Kallioperä
on kvartsiittia ja maaperä kosteaa. Hallitseva kasvillisuustyyppi on kostea suurruoholehto, jossa
vallitsevat kasvit ovat mesiangervo, puna-ailakki, hiirenporras, käenkaali, suo-orvokki ja tesma.

Kasketulle alalle syntynyttä lepikkoa on niitetty
viimeksi 1950 – luvulla ja sitä on laidunnettu siitä
lähtien. 1990 – luvulla laidunnus keskeytyi ja sen
jatkuminen on epävarmaa. Laitumeen liittyy myös
pieni puolen hehtaarin peltoala, jota uudistetaan
säännöllisesti. Hoitona alueelle suositellaan laiduntamisen jatkamista ja kuusikon harvennusta.
Peltolan tilan haka rajautuu Pekkiläntiehen. Tien
sivu on nurmilauhavaltaista heinäniittyä, mutta
puron varressa kasvaa harmaaleppiä ja tuomia.
Aluskasvillisuutta hallitsevat metsä- ja korpikasvit sekä korkeat ruohot. Haan pohjoispuolella on
savipohjainen ja kostea niitty. Vuoteen 1998 saakka
alueella laidunnettiin, minkä jälkeen laidunnus on
ollut satunnaista.
10.37 Perttula – Seppälä, Naapurinvaara (P)

komea vanha kahden talon pihapiiri
todella hieno päärakennus sisustuksineen
kivinavetta
isoluhti
paja

Naapurinvaaran päälle sen luoteisen laen tuntumaan on jo hyvin varhain syntynyt tila, joka on
alkuperäiseltä nimeltään Alasotkamo 40 Naapuri
(Naburi), mutta isojaossa ristittiin Nuas 47 Perttulaksi. Tila on ollut asuttuna ainakin 1600 – luvun
lopulta alkaen. Tilan maista on ajan oloon lohkaistu
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Perttula.

Raivion pihapiiri.

Sarkkila.
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yli 20 torppaa. Naapurin tila oli 1800 – luvun lopulla mahtava, mikä näkyy tilan rakennuskannassa
vieläkin.
Talon isäntiä ovat olleet pitkään Korhoset, joista muun muassa Paavo Korhonen toimi Naapurivaaran kyläkoulun opettajana ja osallistui erilaisiin
alansa rientoihin ja yhdistyksiin aktiivisesti. Hän
on myös kerännyt perinnettä Naapurinvaaralta.
Hänen isänsä Johannes Korhonen oli myös paikallisen koulun opettaja ja valtiopäivämies, sekä
ahkera kunnallispoliitikko.
Pihapiirissä on vielä 1910 – luvun alussa ollut
kahden kulmittain sijoittuneen talon neliöpihapiiri, mutta se on muuttunut 1920 – luvulla perusteellisesti. Tuolloin vanhan vuonna 1901 rakennettu Perttulan päärakennuksen pirtti on jätetty
vanhaan asentoonsa, mutta muut osat, kamarit,
sali, keittiö ja kaksi kuistia, on sijoitettu uudelleen
poikkisuuntaan siten, että ne muodostavat oman
pihan pihapiirin eteläsivulle. Vanhan talon kamarit
ja eteinen on viety rakennusaineiksi pohjoispuolen
mäkiharjanteelle perustetulle Harjulan talolle. Nyt
Harjulan paikalla on enää savupiippu mahtavassa maisemassa. Samalla Perttulan vanha piha eli
kartano, kuten Sotkamossa sanotaan, on jäänyt
välipihaksi; Seppälän talolla kun on oma pihansa
rakennuksineen.
Tämä erikoinen pihapiiri on Perttulan osalta
edellä mainitun vuoksi hajanaisen oloinen, mutta
ainakin se on omaperäinen. Välipihan itäsivulla
on pihatien sivussa sijainnut kaksiosainen isoluhti,
joka on nykyään kesäasuntona läheisen Naapurinvaaran tanssilavan eteläpuolen rinteessä. Aitta
on kaksiosainen ja sen kammiossa on samanlainen
yksiosainen aukko, kuin Tikkalanniemen, Tervon
ja Joenaluksen talojen isoluhdissa, joskaan tämän
aukossa ei ole koristeltua välipilaria. Isoluhti lienee
1700 – luvun lopulta.
Perttulan vuorattu ja hirsirakenteinen päärakennus on pohjaltaan T- muotoinen, pirtin ollessa
poikkisuuntaan muuhun taloon nähden. Pirtin
päädyssä on vielä tallella vanha kellari, joka on
alkujaan sijainnut vanhan talon alla. Kuistit ovat
ikkunallisia umpikuisteja, paneelipintaisia ja niiden väritys keltapunainen (vertaa Oulujokivarren
talot), kun taas itse talo on punamultaa. Kamarien
ja etenkin salin sisustus on ehjä ja noudattaa 1900
– luvun alun tapetti- ja kalustustyylejä.
Talon sivuilla on korkeita puurivejä ja salin kuistin edessä puutarha nimenomaan sanan mukaisessa tarkoituksessa omenapuineen. Mestari Esa
Kalliokosken kauniin vuolumerkinnän mukaan
vuonna 1890 valmistunutta kivinavettaa on uusittu
ja laajennettu perusteellisesti vuonna 1937. Silloin
muun muassa asennettiin välipohjan kantaviksi
rakenteiksi rautatiekiskot. Kokoa navetalla on noin

25 x 10 metriä, ja siinä on kookas heinävintti. Erikoista navetassa on kiviseinien korkeus, joka on
paikoin jopa yli kolme metriä! Vanhan pihan puolelta on ollut ajosilta yläkertaan räystäsfrontoonin
pariovien kautta ja vuonna 2006 silta rakennettiin
uudelleen, samalla kun navetan kiviseiniä oikaistiin. Perimätiedon mukaan navetta olisi alkujaan
ollut paljon iäkkäämpi, jopa 1700 – luvulta. Perimätietoa on syytä epäillä, sillä siltavouti Heikki Härmän mukaan Sotkamon ensimmäinen kivinavetta
tehtiin Kivirannan Marttilaan vuonna 1867.
Navetan takana sijaitsevat kalustoaitta ja vanha talli, joka toimii nyt varastona. Sen vieressä on
sauna ja pihatien varressa vanha paja. Pajassa on
työkalut tallessa ja rakennusta on korjattu paikallisen ympäristökeskuksen työavustuksen turvin
vuonna 1997. Kauempana lepikon reunassa on
vielä traktorisuoja.
Seppälän talo on vuodelta 1910, jolloin tila lohkaistiin Perttulasta. Taloa on laajennettu vuonna
1930. Nyt talossa on pirtti ja kamaritilat, sekä sisäsauna pesutiloineen. Umpikuisteja on kaksi kappaletta. Neliöpihan itäsivulla on pieni pariaitta, länsisivulla suurempi aitta ja pohjoissivulla tiilinavetta
varastoineen. Lisäksi läheisyydestä löytyy varasto
ja vanhoja latoja.
Vaaramaisemassa kumpuilevia peltoja viljellään. Peltoaukea on laaja ja se on visuaalisesti
erittäin hieno. Perttulan ja Seppälän talot ovat pienellä kohoumalla peltojen keskellä, mikä yhdessä
pihapuiden kanssa luo rauhallisen vaikutelman.
Perttulan navetan nurkan kautta kulkee reitti Naapurinlouhen hyvin jyrkälle kalliorotkolle. Se on osa
Naapurinvaaralle 1990 – luvulla valmistunutta retkeilyreitistöä. Naapurinlouhelta on kansallismaisemallinen näköala etelään ja lounaaseen yli Nuasjärven. Naapurinvaara on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi
ja maisema-alueeksi ja Perttula – Seppälä on sen
elimellinen osa. Yhteispihapiiri on kulttuuriympäristöä parhaimmillaan ja rakennuskannaltaan
erikoisen arvokas kokonaisuus. Vanhan isoluhdin
paikka olisi Perttulassa vanhalla paikalla, silloin
välipihapiiri olisi ehyt.
Perttula on aktiivisen hoidon alla ja Seppälää
asutaan, joten ympäristöllä on hyvä mahdollisuus
säilyä.
10.38 Raivio, Naapurinvaara (P)

erittäin tärkeä maisemallinen kiintopiste
kerroksellinen pihapiiri vanhoine rakennuksineen
kivinavetta
Pohjavaarantietä pitkin Sotkamoon tullessa Naapurinvaaran peltomaisema tyrmää autoilijan, niin
hieno näkymä rävähtää vastaan Raivion talon koh-

dalla heti Pikkukylän risteyksestä alkaen. Hetken
päästä näkymään yhdistyy lisäksi näkymät Naapurinvaaran lepikoihin ja Naapurinlouheen, sekä
Nuasjärvelle ja Vuokatille. Raivion pihapiiri on
selkeä maisemallinen kiintopiste. Pihapiirin visuaaliseen ilmeeseen vaikuttaa suuresti laaja peltoaukea, jonka taustalla pihapiirin kohdalla on jykevä
männikkö.
Raivio on erotettu Nummelan tilasta tuon vuosikymmenen alussa. Talon pihapiirissä on vanha
punainen ja mansardikattoinen hirsitalo, uudempi koristeellinen ja matalampi talo, sekä navetta
ja suuri varasto. Vanha talo ja navetta ovat valmistuneet 1930 – luvulla. Vanhan talon hirret ovat
olleet kierrätystavaraa Juohteelasta. Talo on jo
alunpitäen tehty betoniselle sokkelille. Katto on
malliltaan mansardi ja talon pohja on lähes neliö.
Talossa on pirtti, kaksi kamaria ja keittiö. Perimätiedon mukaan navetta on tarkoituksella sijoitettu
männikköisen kankaan puolelle, jotta näkymät
pihalta Vuokatinvaaralle ja Nuasjärvelle olisivat
esteettömät. Uusi talo on sijoitettu 1990 luvulla näkymien eteen. Kivinavetassa on luonnonkivinen
lehminavetta ja rankorakenteinen lato-osa. Eri aikakausien rakennustavat yhdistyvät siinä silmää
miellyttävällä tavalla.
Raivion maisemallinen rooli on poikkeuksellisen suuri. Se antaa pitäjän tärkeimpiin kuuluvalle
tien porttikohdalle luontevan leiman. Vanhoilla rakennuksilla on rakennushistoriallista merkitystä.
Paikalla asutaan, joten kohde tulee säilymään.
10.39 Ronkaala, Naapurinvaara (P)
Katso Autiojärvi-Ronkaala, Naapurinvaara
10.40 Sarkkila, Naapurinvaara (P)

vanhoja rakennuksia päätien varressa
Halolan talo tunnettiin aikaisemmin nimellä Alasotkamo 16 Hildula. Nimen vaihdos on tapahtunut
vuoden 1845 kohdalla isossajaossa, jolloin numeroksi tuli Nuas 33. Koska ympäristössä on ollut
kolme Hildulaa (nykyinen Hiltula ja Autiojärvi).
Halolasta on jaettu osa Sarkkilan taloksi.
Sarkkilan pihapiiri sijaitsee Tikkalanniemen peltoaukean pohjoislaidassa aivan Pohjavaarantien
tuntumassa. Talo on tehty hirrestä 1950 – luvulla ja
on tyypillinen tuon ajan talonpoikaistalon ja puolitoistakerroksisen talotyypin sekoitus. Sen sivulla
on iso kivinavetta, jolla lienee ikää noin sata vuotta.
Pahoin liikkuneen kiveyksen vuoksi navetta vaatisi välittömiä toimia. Pihapiirissä on vanha hirsitalli, jolla lienee ikää noin 150 vuotta. Malliltaan
se on kokkiaitta ja siinä on kammio sekä yläkerta
kammioluukkuineen.
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Tikkalanniemen silta.

Pihapiiri sijaitsee aivan vilkkaan päätien välittömässä läheisyydessä ja sillä on erittäin suuri tienvarsimaisemallinen arvo.
Sarkkilan vanhoilla rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa.
10.41 Seppälä, Naapurinvaara (P)

kerroksellinen pihapiiri

Katso Perttula – Seppälä, Naapurinvaara (P)
10.42 Schroderuksen haka, Naapurinvaara
(eteläinen) (V) ja haka (pohjoinen) (P)
Naapurinvaaran pohjoisrinteellä, kylätien vierellä
sijaitsee Schroderuksen eteläinen laidunalue, joka
muodostuu harmaaleppävaltaisesta hakamaasta ja
metsälaitumesta. Aluetta halkovan sähkölinjan alla
on jäljellä pieni niittyaukea. Huomionarvoisia lajeja
ovat ahomansikka, jäkki, särmäkuisma ja nurmitatar. Lepikon siimeksessä on lähde, jonka hetteisessä
ympäristössä kasvaa harvinaista pohjanruttojuurta
(Petasites frigidus). Vuosikymmenien ajan hoidon
piirissä ollutta aluetta laidunnetaan yhä ja alueelle
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on laadittu hoitosuunnitelma. Nuorkarjan laidunnuspaine saisi kuitenkin olla suurempi ja ravinteisella paikalla nopeasti vesovaa lepikkoa pitäisi
raivata. Laidunnus tapahtuu lisäksi yhdessä viereisen peltolaitumen kanssa. Schroderuksen eteläinen
haka on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema ja kuuluu Naapurinvaaran vaaraviljelysmaisemaan sen tärkeänä osana.
Pohjoinen haka sijaitsee Naapurinvaaran pohjoisrinteessä. Laitumesta puolet on metsälaidunta ja puolet hakaa sekä niittyä. Laidunta käyttää
nautakarja. Aivan tien sivussa on korpipainanne
ja sen länsipuolella nuori harmaalepikko, jonka
aluskasvillisuus on jäkkiniittyä. Tilustien varressa
on niittylaikkuja ja pohjoisosassa aluetta kuusimetsälaidun. Länsiosissa on vadelmapensaikkoa
ja taimikon valtaama heinäniitty. Haka on monipuolinen, mutta sen perinnearvoa laskevat vadelmapensaikot ja osittaiset kuusi-istutukset.
Laitumen eteläosa on maisemallisesti edustavaa.
Laidunta sivuaa UKK-reitti. Hoitona suositellaan
vadelmapensaiden raivaamista ja puuston hoitoa,
jotta haka säilyisi.

10.43 Sillankorva, Tenetti
Katso Tikkalanniemi – Sillankorva, Naapurinvaara.
10.44 Tikkalanniemi – Sillankorva
– Nahkasaari, Naapurinvaara (P)

kivikautisia asuinpaikkoja
kalliomaalaus
vesiliikenteen historiaa
historiallisen Vienan talvitien ylityspaikka
tarinat
komea Sillankorvan talo
kaksi vanhaa isoluhtia
maisemallinen riihi latoineen
Nahkasaaren kämppä
Tenetin virran Tikkalanniemi sijaitsee liikenteellisellä avainpaikalla Sotkamon vesireitin varrella.
Kaikki veneliikenne koko Sotkamon reitillä on
kulkenut niemen ohi. Siten taloon liittyy erittäin
paljon kalastuksen, tervansoudun ja uiton historiaa. Ikiaikainen talvitie Kajaanista kirkonkylälle
on kulkenut Tikkalanniemen kohdalta Jäätiön Kofferoon (Kovero) ja siitä kirkonkylän kautta aina
Vienaan saakka. Paikan luonne on edelleen sama,
sillä niemeä sivuaa nyt yksi Sotkamon päämaanteistä siltoineen. Tikkalanniemen kärjestä on tehty
kivikautinen asuinpaikkalöytö ja läheisestä Tenetin
Härkökallion tuntumasta toinen. Löydöt ovat olleet kvartsiesineitä ja – iskoksia. Läheisestä Halolankalliosta on löydetty aivan äskettäin Sotkamon
ensimmäinen kalliomaalaus (katso Halolankallio,
Naapurinvaara). Kallio on useisiin paloihin halkeillut muodostelma. Ihmiskuvioksi tulkittavissa
oleva 13 cm korkea maalauskuvio on lounaaseen
antavassa kallioseinämässä. Kuviosta on hahmotettavissa rengasmainen pää ja tikku-ukkomainen
ruumis. Hahmon oikea käsi lähtee hartioista viistosti alaspäin. Vasen käsi jatkuu loivasti kaarevana
viivana. Jalat ovat lyhyet ja kuvattu haara-asennossa oleviksi. Vasemman käden kaarevana viivana
olevan värijäljen alla on kaksi pientä vierekkäistä,
1,5 cm korkeaa väritäplää.
Ihmishahmon korkeus on 13 cm ja leveys vasempaan käteen liittyvän kaarevan
viivan kohdalla 15 cm. Tarkastusajankohtana
(maaliskuu 2007) kuvion alareuna
oli noin 1 m jään pinnasta. Kalliomuodostumassa, sisempänä lohkareisessa seinämässä on toinen
värijälki, joka vaikuttaa luontaiselta.
Niemen alue on kokenut paljon historian saatossa. Vanhin talon nimi on Kainuun Historia -teoksen
mukaan Koreniemi. Perimätiedon mukaan tämä
”pahainen pirtti” on sijainnut nykyisen Kaarreniemen puolella, mutta hävitetty 1500 – luvun

melskeissä. Kirjassa Kainuun Historia I kerrotaan
olevan mahdollista, että tällä paikalla olisi asuttu
jo reilusti ennen vuotta 1555, jolloin ensimmäiset
Sotkamon savut merkittiin verolle. Paikalta löytyy
nykyäänkin Kaarreniemen talo.
Nykyinen Tikkalanniemi on tunnettu Alasotkamo 15 Tikkalana 1600 – luvulta saakka, jolloin
paikalla asui Tikkasen suku. Claess Claessonin
vuonna 1650 piirtämässä Kainuun kartassa talo
on merkitty selkeästi nykyiseen paikkaansa. Tikkalasta on tietoja myös mm. 1680 – luvulta, jolloin
talo myytiin 200 taalarilla, mikä vastasi tuolloin
keskikokoisen talon hintaa Sotkamossa. 1700 – luvun alussa talon omisti Johan Schroderus (nimismiehenä 1723 – 1742). Tuolloin talossa pidettiin
mm. syyskäräjät vuonna 1728 (katso Schroderus
– suvun vaiheista Sopala, kirkonkylä).
Tikkalanniemen maat ovat sijoittuneet Tenetin
virran kahta puolta ja ulottuneet etäälle pohjoiseen.
Tikkalanniemestä on lohkottu muun muassa Hevosahon ja Autiojärven talot. Lukuisat isovihaan liittyvät tarinat kertovat Tikkalanniemen karkupirtin
sijainneen Autiojärven rannassa (katso Autiojärvi,
Naapurinvaara), joten maat ovat voineet ulottua
jopa Aunojoen pohjoispuolelle saakka. Isojaossa
Tikkalanniemen talo sai numeron Nuas 31.
Perimätietona kulkee tarinoita kahakoista karjalaisten kanssa ja mm. Vuokatinvaaralta kuuluneista suurista jysäyksistä, joita epäiltiin peikkojen
puuhiksi. Jysäykset lienevät kuitenkin luultavimmin aiheutuneet samaisesta maanjäristyksestä, jonka ansiosta mm. osa Paltaniemeä vyöryi järveen.
Nousia venäläisen mukaan vanha karjalaisten Pohjantie kulki Tikkalanniemen kautta Nuasjärvelle,
jossa oli myös tutkijoiden mukaan karjalaisten ja
”ruotsien” välinen käytännön rajalinja vuonna
1555 (katso Nousia venäläisen reitti, Maanselkä).
On hyvin helppo kuvitella Vuokatinvaaranketjun
toimineen tuolloin ”rajapyykkinä” ja Tikkalanniemi sillanpäänä rajalla vesireitin suulla. Perimätieto
Tikkalanniemen kahakoista on siten melkoisella
varmuudella totta ainakin osittain.
Sitkeässä elää myös tarina läheisen Halolankallion loukkoon tai rantaveteen kätketystä huomattavasta aarteesta, joka on piilotettu eräiden kertomusten mukaan paikallisten toimesta ja toisten tarinoiden mukaan karjalaisten paetessa. Kerrotaan
myös, että eräs sotilas on löytänyt tuon aarteen 1940
– luvulla (vertaa aarretarinaan koulun kohdalla,
katso Naapurivaaran koulu, Naapurinvaara).
Tenetin muuttuessa Tikkalanniemen kohdalla
leveämmäksi uomaksi alkaa Mujehoulu (Mujeholu), joka on nimensä mukaisesti ollut ”muikkukolo”, kalastuksen kannalta elintärkeä ottipaikka.
Erikoisesti Tikkalanniemen nokalla, joka jatkuu
matalana veden alaisena kalliosärkkänä läheistä
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rankorakenteisella osalla vuonna 1952. Rakennus
on punamullattu, rimavuorattu ja sen ikkunat ovat
T – mallia. Rakennuksen sisustus on vuoden 1952
remontin jäljiltä lähes sen aikaisessa asussaan ja uiton aikaista esineistöä on runsaasti tallella. Ruokailutilan elämänluukkukin on paikoillaan. Rakennus
toimii nykyään kesähuvilana ja on osa Sotkamon
erikoista vanhaa huvilaverkostoa, joista seuraava
ja lähellä sijaitseva yläjuoksulle päin on kirjailija
Tytti Parraksen huvila.

Mujeholu.

Nahkasaarta kohden, on kova virta syvänteineen,
mikä tekee siitä kalastuksen kannalta yhä antoisan
paikan.
Tervansoutajien pysähdyspaikkana talo oli erikoisen tunnettu. Taidemaalari Akseli Gallén-Kallela maalasi Mujehoulun rannalla terveveneitä
purjeineen esittävän taulun matkoillaan Vienaan
ja niemeltä tehtiin kansakoululaitoksen opetusvälineistöön tervankäsittelyä esittelevä taulu Vuokatin siintäessä taustalla. Gallèn-Kallelan maalauspaikka oli Kestin kohdalla sijaitseva lepikkoinen
rinteen nokka, joka on yhä kaunis maisemapaikka
lehdettömään aikaan.
Tikkalan kohdalla virran ylitykseen on tarvittu lossia, sillä paikalla ei ole varsinaista matalikkoa. Vuoden 1810 kunnankokouksessa lossinhoito
päätettiin antaa Tikkalanniemen ja Halolan talojen vastuulle. Lossi oli kooltaan kärryn ja hevosen
kantava. Tenetin yli rakennettiin 1930 – luvulla
Tikkalanniemen pihapiiriä sivuava tie siltoineen
ja uudempi hieman kauemmas pohjoispuolelle
1970 – luvulla. Puu-uittojen aikaan Tenetti ja Tikkalanniemi olivat keskeisessä paikassa. Rannat
oli puomitettu lähes joka puolelta ja yläjuoksun
puolella oli vielä 1970 – luvulle saakka runsaasti
erilaisia uittorakenteita, joiden säilyttämistä pohdittiin Museovirastoa myöten. Huonokuntoisuuden ja vaarallisuuden vuoksi päädyttiin kuitenkin
suururakkaan, jossa laitteistot purettiin. Tikkalanniemessä sijaitsi uiton suuri kivilaituri, joka sekin
purettiin tuolloin. Sinällään on vahinko, ettei uiton
rakenteita enää ole jäljellä muutoin kuin läheinen
Nahkasaaren rakennus, joka toimi ruokala- ja majoitustiloina. Nahkasaaren kämpän vanhin osa on
vuodelta 1912 ja sitä on jatkettu kaksikerroksisella
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Tikkalanniemi – Sillankorvan pihapiirit sijaitsevat melkoisen lähellä Tenetin ja Mujehoulun rantoja. Rakennukset on poltettu isonvihan aikaan ja
todella vanhaa rakennuskantaa ei ole enää jäljellä.
Pihapiiri jakautuu kahtia, sillä Tikkalanniemen talo
on ollut pitkään kahden kulmittain toisiinsa sijaitsevan talon yhteispiiri. Itäpuolen taloa on alettu
nimittää Sillankorvaksi. Talossa on vanha päärakennus, piha-aitta, navetta ja savusauna Tenetin
puolella. Tikkalanniemellä on uudempi asuinrakennus, navetta, vanha isoluhti, sauna, savusauna, riihi ja latorati. Talon mylly on sijainnut Vihtamokoskessa, missä on yhä jäljellä useita myllyjen
pohjakiveyksiä.
Sillankorvan päärakennus on tehty vuonna 1880
vanhan kivikellarin päälle. Lähiympäristössä on
aikaisemmin ollut rakennuksia, joiden kiveyksiä
löytyy yhä maata kaivelemalla. Sillankorvan talo on komea. Lasikuistin kautta päästään suoraan
pirttiin, josta oikealle kuljetaan pariovien kautta
saliin ja taas seuraavien pariovien kautta peräkamariin. Pirtistä ja salista pääsee keittiöön. Peräkamarista pääsee toiseen peräkamariin. Talo toimi
kouluna vuosina 1892 – 1894, kun kunta vuokrasi salin koululaisille ja kaksi huonetta opettajien
asunnoiksi varsinaisen Naapurinvaaran koulun
rakennusajaksi. Talo on nyt kaikin puolin hyvässä kunnossa, sillä se on remontoitu sen historia
huomioiden 2000 – luvun alussa. Salissa on erittäin hieno kajaanilaisesta kaupunkitalosta tuotu
kaakeliuuni. Kuisti on aikaisemmin sijainnut talon
länsisivulla yhteispihan puolella ja sen lisäksi on
ollut toinen kuisti salin puolelle. Pihoja on haluttu
eriyttää 1950 – luvulla omikseen, josta tämä kuisti muutos johtuu. Talon länsisivulla on vanhasta
kuistista muistona nyt puretun kuistin kiveys.
Pariovien avulla tilat pirtistä salin kautta kamariin muodostavat yksinkertaisen, mutta tehokkaan
tilasarjan. Talo on perustettu pieneen rinteeseen
ja kellarin päälle kohtalaisen korkean luonnonkivisokkelin päälle. Talon omistaa Valtasen suku
Kajaanista. Kelloseppänä toiminut Jukka Valtanen
on korjannut ullakon päätyjä asentamalla niihin arvokkaan oloiset ruutuikkunat, jotka ovat erikoiset
ja istuvat taloon yllättävän luontevasti.

Tikkalanniemen talot.

Tiilinavetta ei sijaitse selkeästi pihapiirissä, mutta yhdessä puuston ja vanhan tiepohjan kanssa se
muodostaa oman navettapihansa talon koillispuolelle. Navettaakin on korjattu ja sillä on suuri
maisemallinen merkitys Pohjavaarantien varressa.
Navetta on rakennettu 1950 – luvulla pääosin tiilestä ja sen ulkoinen olemus on komea.
Vanhan tien sivuun siirretty isoluhti on hyvin
vanha. Sen kuluneisuudesta ja mm. säilyneen oven
pukinsarvisaranoista päätellen se on rakennettu
1700 – luvulla. Siirron aikana aitan kammioon on
tehty koristelua, joka erottuu maalin vuoksi hurjan
voimakkaana. Vanhat vuolet ja räystäskallistus eli
kruusaus ovat tallella. Tämän rakennuksen kohdalla ennallistaminen tekisi ihmeitä. Talojen savusaunat sijoittuvat vierekkäin ja ovat vesireittiä
maisemallisesti rikastuttava pari. Vanhan sillan
luonnonkivipenkat ovat talon kohdalla yhä näkyvillä.
Tikkalanniemen talo on valmistunut vuonna
1958 ja sen ulkoasu on talonpoikainen. Vaakavuorattu talo on kookas ja siinä on neljä kamaria, pirtti
ja keittiö. 1940 – luvulla rakennettu navetta on tiilestä ja pienessä rinteessä. Ajosiltaa pitkin pääsee
navetan suurelle heinävintille. Isoluhti on vanhin
pihapiirin rakennus ja se on tehty vuonna 1748.
Kaksiosaisen rakennus on rintaluhti ja poskia ei
ole. Kammion aukko on koko etuosan levyinen
ja keskellä on muotoiltu pilarituki. Ovet lukkoineen ovat alkuperäiset. Rakennus sijaitsee osittain
pehmeikön päällä ja sen aikaisempi paikka onkin
ollut pihapiirin pohjoissivulla. Rauramon isoluhti
Tervossa, Ruokolahden Paavolan luhti, Ontojoen

Joenaluksen ja Naapurinvaaran Perttulan luhdit
ovat samaa mallia. Luhdin ja talon välissä on korkea kuusikuja, joka johtaa rantalaiturille. Pihatien
varteen sijoittuva riihilato on perimätiedon mukaan vanhin Tikkalanniemen rakennuksista, sillä
se on perimätiedon mukaan sijainnut etäämpänä
ja jäänyt isovihan aikaan polttamatta: siten se olisi
todella vanha. Latoja on kolme peräkkäin kiinni
toisissaan, ja niiden lisäksi vielä tuoreempi riihi
veturimaisesti ”keulilla”. Tämä jatas on Pohjavaarantien varressa maisemallinen kiintopiste.
Tikkalanniemen vanha savusauna on perinteinen matala hirsisauna jyrkässä Tenetinjoen rantapenkassa. Se on korjattu käyttökuntoiseksi aivan
äskettäin. Tenetin itäpuolella sijaitsevan Virtalan
talon pihalla on vanha Tikkalanniemen kala-aitta,
jota on nimitetty puodiksi. Se on pieni otsa-aitta,
jonka hirret ovat vain neljän tuuman vahvuisia.
Posket ovat hyvin kuluneita ja vanha sisäänaukeava ovi pielipuineen on tallella. Rakennus on
selvästi 1700 – luvulta piirteiden ja kuluneisuuden
perusteella. Samalla puolen jokea sijaitsee Virtalanhaka – niminen rantahaka. Se ja sen vieressä
oleva lepikko erottuvat ympäristöstään päätietä
ajattaessa. Vanhalla haka-alueella on yksi uudempi
talo, ja alue rajoittuu uuteen Kumparetien asuinalueeseen. Haka-alue ulottuu aina Mujehoulun
rantaan saakka ja sillä on selkeä maisemallinen
merkitys yhdessä Topinniemen kanssa. Topinniemen laaja ja matala lehmihaka-alue sijaitsee Mujeholun etelärannalla, Kaarreniemen puolella. Osa
Virtalanhakaa on muuttumassa istutusten myötä
kuusikoksi.
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Tikkalanniemen talon savusaunan ranta.

Tikkalanniemi on erittäin arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö, jossa on kaikkia niitä elementtejä, joita ohjelmassa pyritään tuomaan esille.
Ympäristökohteena se on monipuolisuudessaan arvokkain ja muodostaa yhdessä Sillankorvan kanssa rakennushistoriallisesti mainion kerroksellisen
parin. Pihapiirien kokonaisuus tulisi mahdollisesti ehjemmäksi, jos Tikkalanniemen vanha isoluhti
siirrettäisiin vanhalle paikalleen. Maisemallisesti
Tikkalanniemi on erittäin edustava ja muodostaa
selkeän porttimaisen kohdan Vuokattia lähestyttäessä tai sitten Vuokatista Naapurinvaaralle saavuttaessa. Nahkasaaren kämppä on uittohistoriallisesti arvokas ja rakennushistoriallisesti erikoinen
jo sijaintinsakin puolesta. Tikkalanniemellä ja Nahkasaarella on tiheään liikennöidyllä venereitillä erityinen maisemallinen merkitys. Virtalanhaka on
perinnemaisemana arvokas ja siitä saisi helposti
matkailullisen kohteen päätien varteen. Tikkalanniemen kautta kulkee UKK – reitti.
10.45 Tuhkalan laidun, Naapurinvaara (P)

romanttinen karkean maaston laidun, vanhoja rakennuksia
Tuhkalan vanha hevoslaidun on niukkalajikkeista
kylvönurminiittyä. Laitumella on kiviraunioita,
haapoja ja raitoja. Kivikoiden ja laitumen reunaalueet ovat monipuolisempia kasvillisuudeltaan.
Laitumella on visuaalisia arvoja. Tuhkalan vanha
asuinpaikka on vielä jäljellä. Siellä on hirsirakenteinen pirttirakennus kesäasuntona, romahtanut
navetta ja horjuva piha-aitta. Harmaat ja kuluneet
sekä osin romahtaneetkin rakennukset ovat romanttinen osa laidunta. Talo on ollut kuuluisa siinä
isännöineen ”Uuleon” metsäherran Arvi Korhosen
vuoksi. Paikan ohi kulkee UKK – reitti.

Sillankorva.

10.46 Vaaralan laidun, Naapurinvaara (M)

maakunnallisesti arvokas laidunalue

Myllyvihtamo.
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Naapurinvaaran kylän keskellä, vaaran lakiosan
peltojen kupeessa avautuu Vaaralan laidun. Maisemallisesti erittäin merkittävällä paikalla sijaitseva
laidun muodostuu entisestä nurmipellosta ja niitystä, joita elävöittävät yksittäiset puut ja puuryhmät. Erityisesti entisen niityn reunamilla kukkivat
vielä perinnebiotooppien huomionarvoiset kasvilajit, kuten särmäkuisma, ahomansikka, rohtotädyke ja jäkki sekä erittäin runsaana esiintyvä ruusuruoho. Alueella kasvaa myös ketoneilikkaa, mutta
se saattaa olla istutusperäistä. Kymmeniä vuosia
lammaslaitumena toimineen alueen käyttö päättyi
vuonna 2000, mutta aluetta on ainakin epäsäännöllisesti niitetty sen jälkeen. Tällä kasvillisuudeltaan
monimuotoisella ja maisemallisesti merkittävällä

Tenetin parras.

paikalla sijaitsevan niityn saaminen hoitoon olisi
aiheellista. Viereinen Naapurinvaaran tanssilava
saattaa kuitenkin aiheuttaa häiriötä laiduntaville
eläimille, joten niitto saattaa olla suositeltavampi
hoitotapa. Laitumelta aukeavat huikeat näkymät
Vuokatille ja Nuasjärvelle. Vaaralan laidun on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
10.47 Vihtamokosken haka, Myllyvihtamo (P)

pienimuotoinen haka erittäin vanhalla myllypaikalla
Vihtamokosken pieni haka sijaitsee kauniilla paikalla Vihtamokosken partaalla Vihtamolammen
rannassa. Haan luoteisosassa kasvaa suuria kuusia.
Niitä on myös kosken varressa, missä on louhikkoinen, kääpäisiä lehtipuita kasvava kotkansiipilehto. Kosken äärellä on kasvillisuudeltaan hyvin
edustavia paikkoja. Lammen rannassa on nuorta
koivikkoa ja pari valtavaa kartoissakin osoitettua
maisemamäntyä. Aluskasvillisuutta leimaa nurmilauha. Mesiangervoa ja vatukoita on ympäriinsä.
Alueen erikoisuus on uhanalainen kaiheorvokki.

Lammen rannassa on pieni sauna 1930 – luvulta,
jolloin Tervon talon väki vietti paikalla pitempiäkin
aikoja lehmän hoitoon liittyen. Lehmät talutettiin
Tikkalanniemen lossin ja myöhemmin sillan kautta
Tervosta ja syksyllä takaisin talolle. Päivittäisille
lypsyille tultiin suoraan Tenetin virran yli veneellä.
Vihtamokoski on ikiaikainen myllykoski. Sen
varrella oli mm. Tikkalanniemen, Riivalin, Määttälän, Mustolan ja Tervon myllypalstat. Paikalta
löytyykin monia varsinaisen kosken sivuun tehtyjä
vesijuoksuja myllyille.
Vihtamokosken haka on pienmaisemana hyvin
romanttinen ja pittoreski ympäristö. Se on helppo
saavuttaa veneellä Tenetin virran kautta.
10.48 Ylipelto, Naapurinvaara (P)

yhteispihapiirin vanhempi puoli
kivinavetta
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Ikivanha Sotkamon vesireitti Joenaluksesta Vuokatille.

5.11

Ontojoki – Soidinvaara – Sumsa
kulttuurihistoriallisesti monipuolinen alue
Tervajärven talomuseo rautahytteineen ja perinnemaisemineen
paljon rakennushistoriallisia kohteita ja perinneympäristöjä
Sotkamon vesireitti jatkuu kirkonkylältä pohjoiseen ja sitten itään kaunista Kiimasjärveä aina Ontojoelle saakka. Ontojoki laskee idästä ja saa vetensä Kuhmon Katermasta. Ontojoen ja Soidinvaaran
kylät sijoittuvat Kiimasjärven ympäristöihin, ja
Sumsan kylä pohjoisemmaksi oman Iso Kiimanen
-järveen laskevan Sumsajärven ympäristöön. Sumsan kylään kuuluu myös järven pohjoispuolelta
laajoja korpialueita ja vanhoja talonpaikkoja, joista
yksi vanhimpia on Tervajärvi eli entinen Heikkilä,
missä sijaitsee tällä hetkellä talomuseo. Sumsa on
nimenä mielenkiintoinen, sillä se on vanhakantainen karjalainen sana (sumpsa), jolla tarkoitetaan
nahkaista kaksiosaista kauppalaukkua. Myös Kuhmon puolelta löytyy Sumsa niminen järvi. Alueen
historia on osin myös Kuhmon historiaa, sillä monet taloista kuuluivat aikoinaan nykyisen Kuhmon
Katerman kylään. Vanhoja asuinpaikkoja on paljon, mutta Sumsajärven Niskalassa ja Huotarissa
on asuttu todella pitkään. Samoin Kurikassa eli

Joenaluksessa, Wäärässä eli Kalliokoskella, Ruokomäellä eli Laatikkalassa ja Kalmoniemellä eli
Tipaksensuulla on asuttu heti 1600 – luvun alussa.
Oikeastaan myös Pohjois-Tipas kuuluu samaan kylä-alueeseen, mutta koska Tipas muodostaa oman
selkeän kokonaisuuden, on Pohjois-Tipas tässä ohjelmassa liitetty siihen.
Alueen arkeologiset löydöt keskittyvät Kiimasen
rannoille ja muun muassa Ruokoniemen Jäneniemen hautalöydöt ovat herättäneet jo 1900 – luvun
alussa huomiota. Läheinen Pori ja Karuliiniksi tunnettu peltoaukea kertovat selkeää kieltä sotilaallisista tapahtumapaikoista ruotusotilastorppineen.
Kiimasen ympäristössä oli muitakin ruotusotilaiden Tolppa – nimisiä taloja ja sellaisia löytyy yhä
Kalmoniemestä, sekä vanhan Siikajoen varrelta.
Ontojoen ympäristössä löytyy tätä nykyä kauniita perinnemaisemia vanhasta Kurikasta eli Joenaluksesta ja samassa talossa vanha rakennusperinnekin muodostaa mielenkiintoisen kerroksellisen
kokonaisuuden. Lahdenperän makasiinit ja vanha
kauppatalo ovat erikoisuuksia historialliselta kannalta. Ontojoen kylän kauppahistorian vahvuus
näkyy yhä kahden yksityisen kauppamuseon
kautta. Voimalaitos on modernin ajan rakennus
patoineen.
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Soidinvaaran nimi on helppo yhdistää lintujen
soidinalueeseen. Kylän kantatalo Soidin eli nykyinen Alatalo on ollut historian saatossa iso ja menestynyt talo, jonka noteerasivat myös 1800 – luvun
lopun kareliaanit tallentaessaan talon tekstiilejä.
Juholaan eli Kuninkaanniemen taloon taas liittyy
mitä herkullisin tarina ja maataloushistoriaa. Kalmoniemen Kunnas Hiidenniemessä edustaa ohjelmassa yhtä kauneinta ja eheintä jälleenrakennuskauden pihapiiriä.
Sumsan kylän alueella on siis useita rakennusperinteen kannalta komeita kohteita. Tervajärven
talomuseo rautahytteineen ja rantamaisemineen
on tietysti edustava, mutta niin on läheinen Palovaaran pihapiirikin sopiva edustamaan tyypillistä vaarakainuulaista kruununtorppaa. Sumsajärven Kotilanniemen ympäristö rakennuksineen
on poikkeuksellisen hieno kievareineen ja vanhan
Laatikkalan eli nykyisen Ruokomäki/Kivelän viisiosainen isoluhti on aitoista mahtavin Sotkamon
alueella. Unohtaa ei sovi myöskään rakennushistoriallisesti ehyttä Uitinniemen pihapiiriä, joka kuuluu Sumsan kylään, vaikka sijaitseekin kaukana
Kusianjärven rannalla. Tervajärvi, Palovaara ja Uitinniemi muodostavat rakennushistoriallisesti arvokkaan kolmikon alle viisi kilometriä etäisyydellä
toisistaan. Ontojoen tukkierottelu on historiallinen

Joenaluksen kauniit pellot.
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erikoisuus, joka ohjelman yhteydessä on omana
kohteenaan, vaikka ensimmäinen ja historiallisesti tärkeämpi erottelupaikka ei ole säästynyt ajan
hampaalta meidän ajoille.
Edelliset osoittavat alueen omalaatuisuuden,
sillä harvalla syrjemmällä sijainneella alueella Kainuussa on näin monipuolista esiteltävää.
11.1 Huotari, Sumsa (P)

kivikautinen asuinpaikka

Huotarin kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Sumsa
-järven ja Huotarin talon välissä, talosta etelä-lounaaseen. Asuinpaikka-alue on viljelysmaata, jonka maaperä on savensekaista multaa. Löydöt ovat
tulleet esille rantapellon pinnalta. Löydökset ovat
olleet kiviesineitä, pii- ja kvartsi-iskoksia. Huotarin talon pohjoispuolelta Kivimännikön alueelta
on löydetty useita mahdollisia ja varmistamattomia historiallisen ajan rautahytin pohjia. Sumsa 1
Huotarin tila on ollut asuttuna 1600 – luvun alusta
saakka ja se tunnettiin aikaisemmin ennen isojakoa
Katerma 2 Karppalana ja sitä ennen Ylisotkamo 62
Karppalana. Huotarit muuttivat Kuhmosta myytyään vanhan Ikolansa Pajakkakosken rannalta
seurakunnalle vuonna 1755.

11.2 Joenalus, Ontojoki (P)

pitkä ja tuulinen historia
rakennushistoriallisesti merkittävä kokonaisuus
järvimaisemat
U. K. Kekkonen
Vanha Kurikkaniemenä tunnettu talo sijaitsee erittäin hienolla niemellä Sotkamon vesireitin varrella.
Läheisyydessä on nyt sekä Joenalus, että Kurikka nimiset talot ja aivan varmuudella ei tiedetä,
kumpi on varsinainen kantatalon paikka. Talo nimeltään Kurikanniemi on kuitenkin piirretty aika
tarkoin Joenaluksen kohdalle vanhaan Kainuun
karttaan vuodelta 1650 (Claes Claesson). Paikalla
on siis asuttu hyvin pitkään, mutta koska se sijaitsi rappareiden kulkureitin ja talvitien varrella,
tarkoitti se lähes ”säännönmukaista” rakennusten
tuhoutumista ja asukkaiden pakoa.
Talon virallinen nimi oli aluksi Ylisotkamo 72
Kurikka, sitten Tipasoja 21 Kurikka, kunnes isojaossa sai nykyisen nimensä Sumsa 11 Joenalus.
Talon historiaan liittyy vahvasti tervansoudun ja
uiton historiaa. Edesmennyt presidentti U. K. Kekkonen on pitänyt talossa majapaikkaa ollessaan
nuorena miehen alkuna töissä puu-uitolla. Myöhemmin uiton Ontojoen erotuspaikka oli erittäin
kookas Joenaluksen ja Huutoniemen väliin sijoitettu Kuhmosta Änättijärveltä saakka alkavan uittoreitin pääerottelukeskus. Joenaluksen rannassa toimi erotteluun kiinteästi kuulunut vorokki. (katso
Ontojoen erottelu ja niputuspaikka, Ontojoki)
Nykyisellään Joenaluksen pihapiiri on kerroksellinen ja koostuu museaalisesti hienoista rakennuksista. Pihapiirissä on kolme asuinrakennusta
eri aikakausilta. Vanhin on perimätiedon mukaan
1800 – luvun lopussa erittäin suurista hirsistä tehty
pirttirakennus, joka toimii nyt autotallina. Uudempi hirsinen päärakennus vuodelta 1939 on sekin
osin tallina, mutta sen muut osat on remontoituna
siististi. Ontojoen kylällä oli koulu jo vuonna 1928,
mutta se paloi 27.1.1940, jolloin tilapäiset luokkahuoneet vuokrattiin Joenaluksen talosta neljäksi
vuodeksi. Tiilikatteisessa erittäin hyvää hirsityötä
olevassa rakennuksessa on avokuisti, pirtti ja kolme kamaria.
Pihapiirin erikoisuus on hirsipintainen navetta- ja lampolarakennus vuodelta 1900. Matala rakennus koostuu suorasta navettaosasta(navetta,
välikkö, lato) ja tanahuan takaisesta lampolasta,
sekä pihan puolelle kulman muodostavasta hevostallista. Navetan takana on 1970 – luvulla rakennettu AIV-torni. Navetta on huonossa kunnossa,
mutta samalla myös alkuperäisessä asussa. Uusin
asuinrakennus on tehty neliöpiirin yhdelle sivulle
aivan oikein, mutta se on julkisivuiltaan valkoista

Lahdenperän niemi lintuperspektiivistä.

tiiltä, joten se soveltuu huonosti ympäristöönsä.
Sen paikalta on siirretty pihapiirin eteläpuolelle
polun varteen erittäin hieno luhtirakennus. Rakennus on osunut maisemallisesti mahtavalle paikalle.
Kaksikerroksinen kammioluhti on arviolta tehty
1800 -luvun alussa. Rakennus on mielenkiintoinen, sillä vaikka siirron yhteydessä yläosien hirsiä
on selvästi vähennetty, rakennuksen ulkoinen asu
on silmää hivelevä. Hirsien vähentämisen myötä
myös yläosassa sijainneet neliön muotoiset luukut
ovat hävinneet ja tilalla on viirureiät. Kaksiosaisen
aitan erikoisuutena ovat ns. siihirret räystäillä, joilla malkokatteet saatiin räystäillä sidottua paremmin tuulta vastaan. Tämä Pohjanmaalla yleisesti
käytetty hirsituki on vain harvoissa sotkamolaisissa aitoissa.
Pihapiirin pohjoispuolella on lisäksi monessa
eri käytössä ollut kaksiosainen liha- ja ruoka-aitta. Sen takana rannassa ovat sauna ja kala-aitta
(suola-aitta). Sauna on vanha liha-aitan vieressä
aikaisemmin sijainnut vilja-aitta. Pihan eteläpuolella peltojen keskellä on lisäksi huonokuntoinen
riihi vuodelta 1854 ja sen yhteydessä ruumenhuone. Kaikki nämä edellä mainitut rakennukset ovat
yksinkertaisia ja koristeettomia.
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Eteläpuolen rannassa on ollut suuria kauppamakasiineja eli aittoja, mutta ne on siirretty ilmeisesti 1920 -luvulla Ontojoen kaupparantaan (katso
makasiineista lisää kohdasta Ontojoen laivamakasiinit, Ontojoki). Vaikka makasiinit sijaitsivat
lahden vastarannalla, on niiden avaimia pidetty
aluksi Joenaluksella. Tavaraa kuljetettiin tuolloin
veneillä ja laivoilla, myöhemmin autoillakin muun
muassa Kajaanista. Laivat ovat töräytelleet pilleillään Joenaluksen talon kohdalla asukkaille merkin
avaimen tarpeesta, jolloin se on kiidätetty veneellä
makasiineille. Makasiinien ovessa on presidentti U.
K. Kekkosen nimikirjoitus, jonka hän on myöhemmin matkoillaan Kuhmoon käynyt todentamassa.
Joenaluksen historia ja sen rakennukset ympäristöineen ovat kulttuurihistoriallisesti tärkeitä. Pihapiirin hoito tulee vaatimaan suuren panostuksen,
jos rakennukset halutaan pitää jatkossa kunnossa.
Rakennushistoriallisesti kunnossapidolle olisi perusteita. Tiivis neliömallinen pihapiiri on sinällään
hieno, mutta tiilipintaisen talon raakaa ulkoasua
on vaikea saada sopeutumaan siihen.
Pellot, lehtomaiset rannat, entiset hakamaat ja
rantojen kumpuilevat maastot ovat erittäin hienoa perinnemaisemaa. Kohteella on suuri järvimaisemallinen merkitys. Kohteen pohjoispuolella
sijaitsee Porin vanhan sotilastorpan paikka, jonka
edustalta on löydetty myös kivikautinen asuinpaikka. Pori on ollut 1700 – luvulla Laatikkalan
eli nykyisen Ruokomäen sotilastorppana, kuten
on ollut myös Hoikka. Ontojoen vanhan uoman
Kalliokosken kohdalla on Tolpan vanha ruotusotamiehen torppa (katso Tolppa, Ontojoki).
11.3 Jänöniemi (Jäneniemi),
Ruokoniemi, Iso-Kiimanen (P)

kiviröykkiöitä, pronssirengas
Jänöniemen röykkiöt sijaitsevat Nälkäsalmen pohjoisrannalla olevassa Ruokoniemessä, Rantalan
talosta noin sata metriä etelään. Vuonna 1933 paikalta on toimitettu Kansallismuseoon luurangon
kaulalta poimittu pronssinen rengas. Alue on mäntyä kasvavaa tasannetta, jossa aluskasvillisuutena
on varpuja ja katajaa. Jänöniemen alueella on ollut
viisi matalaa kiviröykkiötä, joista nykyisin havaittavissa on enää kaksi. Rannasta noin kymmenen
metriä pohjoiseen kahden ison männyn välissä on
yksi halkaisijaltaan noin kahden metrin suuruinen
pyöreähkö kivilatomus. Sen reunoilla on isompia
kiviä kuin keskellä. Keskeltä se on kuopalla ilmeisesti penkomisen seurauksena. Perimätiedon
mukaan tukkilaiset ovat tutkineet paikkaa ja löytäneet osittain edellä mainitun palaneen luurangon renkaineen. Tästä röykkiöstä noin viisitoista
metriä pohjois-koilliseen on toinen, muodoltaan

284

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

epäselvempi röykkiö. Halkaisijaltaan tämä röykkiö
on 3–4 metriä. Röykkiöt ovat mahdollisia hautoja.
Vuonna 1954 paikalla tehtiin pieni kaivaus, joka
oli ensimmäinen oikea arkeologinen maastotutkimus Sotkamossa. Niemi sijoittuu tiukasti Sotkamo-Kuhmo vesireitin varrelle, joten röykkiöitä on
pidetty rappareiden hautoina.
11.4 Kallioisen voimalaitos, Ontojoki (V)

voimalaitoshistoriaa, kuuluu Oulujokivesistön valtakunnallisesti arvokkaaseen voimalaitosten kokonaisuuteen
rakennustekniset ominaisuudet
Sotkamon reitin joet valjastettiin 1950 – luvulla
sähköntuotannon tarpeisiin. Kallioisen voimalaitos
oheisrakennuksineen on yksi Oulujokivarren valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluista voimalaitoksista. Suunnittelija on ollut ilmeisesti kajaanilainen arkkitehti Eino Pitkänen. Laitos valmistui
vuonna 1957, kuten myös sen läheisyydessä sijaitsevat työnjohtajan ja käyttömiesten asuinrakennuksetkin. Rapattu voimalaitos on betonirakenteinen ja varustettu ainoastaan yhdellä turbiinilla.
Rakennuksessa on yksi suuri sisätila ja erittäin suuret ikkunat. Laitoksen pohjoissivulle on tehty suuri
tukkinippujen siirtolaitteista 1950 – luvulla ja sitä
on käytetty 1970 – luvulle saakka (katso Ontojoen
erottelu ja niputuspaikka, Ontojoki).
Asuinrakennukset ovat nykyjään yksityisomistuksessa ja huvilakäytössä. Rakennukset ja yhteinen rantasauna ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan. Vinoponttivuoratut asuinrakennukset
on tehty mäntyiselle kankaalle kaksikerroksisina,
jolloin sauna- ja pesutilat on sijoitettu alakertaan.
Taloissa on hyvin yksinkertaiset avokuistit ja mm.
lasisia kattotiiliä ullakon valon tuojina.
Vanha Ontojoen uoma kiertää pohjoisen puolelta
ja on pajukoituneena kurjan näköinen. Viime aikoina on puhuttu vanhan uoman kunnostamisesta.
Laitos asuinrakennuksineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Laitos on yhä alkuperäisessä
käytössä ja hoidossa. Asuinrakennusten yhtenäiseen ulkoasuun jatkossakin kannattaa kiinnittää
huomiota. Laitoksen ja asuinrakennusten välinen
maasto on pajukoitunut umpeen ja kaipaisi ympäristönhoitotöitä.
11.5 Korpikylän puronvarsilaidun,
Koskenkylä (M-)

maakunnallisesti arvokas laidunalue
Korpikylän läpi virtaavan Matikanjoen rantamilla
on hienoja lehmälaitumia. Matikanjoki alkaa Tervajoesta ja loppuu Matikanjärveen. Matikanjoen
ympäristö on ollut kuuluisaa tervanpolttoaluetta.

Koskelan tilan läheisyydessä on nuorehkoa harvaa lepikkoa ja ruokintakatos. Itäosistaan maasto
on männikköistä katajamaastoa. Jokeen viettävän
törmän päällä on kuivan kankaan kasvillisuutta ja
puron partaalla heinäniittyä, jolla kasvaa mm. suoohdaketta ja suo-orvokkia. Aluetta on laidunnettu
1940 – luvulta saakka ja se jatkuu edelleen. Laidun
pyrkii osittain rehevöitymään liikaa.
Alue on ympäristöltään erikoinen, sillä lehtomainen laidun ja puronvarsi sijoittuvat keskelle
hiekkakankaita.
11.6 Koiravaaran laitumet, Sumsa (P+)

kaunis autoillenkin tavoitettava laidunalue

Tervajärven eteläpuolisen vaaran rinteillä sijaitsee
Koiravaaran talo peltoineen, hakamaineen ja laitumineen. Lepikkohaat ovat lähellä pihapiiriä ja
metsälaitumet alempana vaaran rinteillä. Laitumet
sijoittuvat kylätien varteen ja ovat autoillen helposti nähtävissä.
Lepikoita on erilaisia ja eräässä niistä on maisemallinen koivukuja sekä viehkeä harmaa savusauna. Aluetta on laidunnettu pitkään, ja sen huomaa.
Aikaisemmin niitettyjä lepikoita käytetään edelleen laidunnukseen.
Koiravaaralla ei ole enää vanhaa rakennuskantaa tallella lukuun ottamatta vanhaa vilja-aittaa.
11.7 Kotila, Sumsa (P)

komea pihapiiri erikoisen kauniissa perinnemaisemassa
hienot ja erikoiset aittarakennukset
vanhoja rantahakoja
kivikautisia asuinpaikkoja
Vanhan asuinpaikan Sumsan Niskalan maista
vuonna 1923 erotetun Kotilan pihapiiri sijaitsee
kauniissa niemessä Sumsajärven rannalla. Kantatila Niskala on ennen isojakoa ollut nimeltään
Katerma 11 Karppala.
Kotila sijoittuu niemelle, joten sen pihapiiristä
näkee järven kolmen suunnassa. Loivasti kaartuvat
pellot ja kauniit rantapuut muodostavat yhdessä
pihapiirin kanssa sykähdyttävän perinnemaisemaympäristön.
Kotilan ympäristöstä ja etenkin pelloilta on löydetty runsaasti vanhojen rakennusten pohjakiveyksiä ja tulisijojen jäänteitä. Ne ovat herättäneet
epäilyjä, että paikalla olisi asuttu jo aikaisemmin,
kuin nyt on tiedossa. Vanhin talossa säilynyt esine
on Karppalan vanha tervapytty vuodelta 1716. Läheisyydessä on mäntykankaita, joten tervanpoltto
on ollut ympäristössä väkevää. Suomalmin rautahyttejä on perimätiedon mukaan sijainnut Kotilan

peltojen paikkeilla ja siitä kertoisi myös läheisen
kankaan nimi Rautaniemenaho.
Komeassa pihapiirissä on lautavuorattu päärakennus, vanha navetta, komea pihaluhti, iso kokkitalli ja uudempi tuotantorakennus. Rannan tuntumassa sijaitsee kaksi vanhaa aittaa, joista toinen
on erittäin vanha.
Pihapiiri sijaitsee niemen harjun päällä ja on
muodoltaan neliö. Päärakennus on hirrestä ja tehty
vuonna 1924, joskin vanhempi pirttiosa on vuodelta 1910. Talo on perustettu porakiville ja sen
yläkerta on otettu asuinkäyttöön. Kuisteja on kaksi,
toisesta pääsee suoraan pirttiin ja toisesta eteistilan
kautta keittiöön, saliin ja kamareihin. Pirtti on kaunis ja valoisa hirsipintainen tila. Sali on muodoltaan
hieno ja sisustus talonpoikaiskalusteineen kaunis.
Talo on kokenut suuren remontin 1980 – luvulla.
Pirtin arvoa laskee siitä suoraan yläkertaan tehty
porrastila, joka on kuitenkin arkikäytössä ollut toimiva ratkaisu.
Vuonna 1924 rakennettu hirsinavetta on huonossa kunnossa. Sitä on laajennettu 1950 – luvulla
rankorakenteisella osalla. Kokkitalli on suuri kokoinen ja korjattu perusteellisesti ympäristökeskuksen avulla. Tallin hirsien päät ovat koristeelliset
ja kokkiosa on tehty kammiolliseksi. Yhtä runsaasti
koristeltua kokkitallia ei Sotkamossa ole toista. Rakennus lienee tehty noin 200 vuotta sitten.
Pihapiirin erikoisin rakennus on kaksiosainen
pihaluhti. Sen tiloja on käytetty kievaritiloina tulisijoineen ja ikkunoineen. Kievari toimi yhdessä Niskalan kanssa aina 30 – luvulle saakka. Varsinainen
kievarihuone on maalattu käsin tapettia imitoivilla
koristekuvioilla (ns. juokseva koira voimakkaasti
tyyliteltynä). Rakennus lienee tehty 1900 – luvun
alussa ja se kengitettiin em. kokkitallin korjauksen
yhteydessä.
Rannan tuntumassa sijaitsevista aitoista toinen
on vuodelta 1761. Aitta on epätavallisen syvällä
kammiolla varustettu otsa-aitta ja sen sivuposket
on leikattu kaareville loville. Vanha ovikin on tallella. Kolmilautaisessa ovessa on puulukko ja pukinsarvisaranat tallella! Erikoisinta on, että oven
pystypielet ovat eri mallia, toinen on pihtipieli ja
toinen karallinen. Kaiken lisäksi toispuoleisuus
toistuu tarkasteltaessa aitan salvoksia ja varauksia,
vasemman sivun salvokset ovat karjalassa yleistä
mallia ja oikean puoleisessa seinässä tavallista pitkänurkkaa. Molemmat salvokset on tehty selvästi
kirveellä vinopintaisiksi eli piilosulkaan. Aitta on
konkreettinen todiste eri kulttuurien rajapinnasta
ympäristössämme!
Aitan vieressä on arviolta noin 150 vuotta vanha
suorasivuinen kala-aitta. Aitat muodostavat kauniin ja romanttisen parin järven lahden tuntumassa

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

285

kiemurtelevan pihatien varrella. Aittoja on kengitetty ja katettu päreellä edellä mainitun tallin korjausten yhteydessä.
Pihapiirin ympäristö on kumpuilevaa peltoaukeaa ja niemen rantoja kiertävät lepikko sekä vanha osin jo hävinnyt hakamaavyöhyke. Rantaan on
tehty uusi savusauna. Kotilan ympäristö muodostaa kauniin perinnemaiseman ja toimii myös järvelle paikallisena maisemakohteena. Peltoaukean
eteläpuolelta sijaitsevalta hiekkatörmältä on löytynyt kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Läheisyydessä
on Rimpisuon luonnonsuojelualue ja Ruokojärven
Natura – alue.
Kotila on runsas rakennushistoriallisilta arvoiltaan ja ehdottomasti säilyttämisen arvoinen kokonaisuus. Talossa toimii Kotilan Luomutila niminen
yritys.
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11.8 Kukkovaara (Ylitalo), Sumsa (P)

vanha kruununtorppa vanhoine rakennuksineen
Vuonna 1836 perustettu Kukkovaaran kruununtorppa on tavallinen kruunun maille sijoitettu
asuinpaikka. Korkean vaaranselän etelärinne, jonka etelä ja länsirinteille oli mahdollista kasketa ja
perustaa peltojen lisäksi myöhemmin hakamaita,
on kesytetty myös Kukkovaarassa ihmisen käyttöön.
Pihapiiri on neliönmuotoinen, mutta päärakennus on uusittu 1950 – luvulla. Sen lisäksi pihassa
on navetta, talli, aittoja, lampola, sauna, vilja-aitta
ja riihi latoineen. Kaikki rakennukset ovat hirrestä, kooltaan pieniä, koristeettomia ja suorasivuisia.
Navetta on tehty vuonna 1890, mutta lampolana
toiminut rakennus sen takana on vanhempi. Talli
lienee vanhin pihapiirin rakennuksista. Se sijaitsee
navetan vieressä kulmittain. Tallin takana on hirrestä tehty pulpettikattoinen huussi.

Vuolumerkin perusteella vilja-aitta on rakennettu vuonna 1880, mutta se vaikuttaa vanhemmalta.
Aitta toimii kotimuseona ja siinä on toiminut 50
– luvulla paja, jonka välineistö on vielä tallessa.
Kukkovaara on rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen ja arvokas. Talon sivuilla on vielä
jäljellä hakamaastoa. Kuhmon raja sivuaa taloa ja
läheisellä Karpinkankaalla Kuhmon puolella on
tervahautakeskittymä.
11.9 Kuninkaanlahti, Soidinvaara (P)

kivikautinen asuinpaikka

Kuninkaanlahden kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Pieni Kiimanen -järven Kuninkaanlahden itärannalla Ruunaniemessä. Asuinpaikkalöydöt ovat
tulleet esille Leppälahden tilan rantapellon alueelta ja rannasta. Viljelyspellon kohdalta on havaittu
myös palaneita kiviä, jotka perimätiedon mukaan
ovat antaneet aiheen viereisen Mustalahden nimelle. Löytöjä ovat hioimen katkelma, kvartsiesineitä
ja iskoksia.
Ranta-alue on historian saatossa ollut tunnettu
myös tervansoutajien venerantapaikkana ja läheisyydestä löytyy myös useita tervahautoja.

Kallioisen voimalaitos.

11.10 Kuninkaanniemi, Soidinvaara (P)

erikoinen tarina
komea päärakennus kivikellareineen
ministeri J. E. Partanen

Pieni Kiimanen -järven kalliorantaisen niemen peltojen keskelle sijoittuva talo on mielenkiintoinen ja
sen historia paikkakuntalaisten mieliä kutkuttava.
Talon vanhin nimi Ylisotkamo 44 Juhola viittaa Juholankylän alueeseen järven toisella puolen. Toisaalta Juholankylällä ei ole tiettävästi ollut koskaan
Juhola nimistä taloa ja Juholankylän kantatalojen
pitäisi olla vanhempia kuin Juholan, josta on tietoja 1600 – luvun lopulta alkaen. Lisäksi nykyinen
talon nimi on korskea ja herättää jo sinällään mielikuvia. Vanhoissa kartoissa talon nimi on Juhola
ja sen länsipuolinen kallioniemi Kuninkaanniemi.
Lisäksi perimätieto kertoo läheisen Kirjavalan
(myös Kirjavainen) talon vanhan nimen olleen Kuninkaanlahti. Talon numero muuttui 1800 – luvulla
Ylisotkamo 37 Juholaksi ja isojaossa vuonna 1850
Ylisotkamo 41 Kuninkaanniemeksi. Ylisotkamo 37
Juholan talon historiasta löytyy mielenkiintoinen
tarina, joka kerrotaan kirjassa Sotkamo Vuokatin
vaarojen pitäjä:
Oli annettu asetus Kaarle XI:n toimesta, ja tämä
asetus kielsi hirvenmetsästyksen koko valtakunnan alueella. Kuninkaan kuoltua ja hänen poikansa
Kaarle XII:n noustua valtaistuimelle oli sanottu laki

Kukkovaaran museoaitta.

Kuninkaanniemen kattorakenne on tyypillinen, mutta todella
hyvin tehty.
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yhä voimassa. Mutta tiedämmehän, että uuden kuninkaan veri veti suurriistan perään. Ja kun käsitti,
ettei salametsästys emämaassa käynyt päinsä ilmitulematta, lähti hän seurueineen Suomen puolelle
erämaihin. Täällä hän päätyi lopulta Kiimasjärven
maastoon Juholan talon maille.
Täällä kohtasi sitten eräänä päivänä kaksi metsästysseuruetta toisensa. Toinen oli kuninkaan seurue ja toinen Juholan isännän. Yhteisillä asioilla liikuttiin, vaikka luvattomilla. Eikä sitä kummankaan
seurueen käynyt salaileminen. Itse Hänen Majesteettinsa mukanaolon ruotsalaisseurue salasi visusti, mutta siitä huolimatta tunsi Juholan isäntä olonsa
tukalaksi. Ja niinpä hän katsoi velvollisuudekseen
kutsua ruotsalaiset hirvipaistille omaan leiriinsä.
Täten hän parhaiten uskoi tukkivansa näiden suun.
Illalla kuninkaan seurue saapuikin. Maisteltiin herkullista hirvipaistia, tarinoitiin, muisteltiin nykyisiä
ja entisiä saaliita. Mutta sitten nousee Juholan isäntä. Hän pitää puheen, lyhyen ja jämäräsanaisen.
Hän päivittelee hirvien tekemiä tuhoja pelloilla ja
viljelyksillä sanoen niitä paikoin jopa niin suuriksi,
että talossa on jouduttu turvautumaan jopa pettuleipään. Hän tunnustaa kyllä rikkoneensa lakia,
mutta samalla toteaa, että joskus täällä erämaassa
hätäkin on laki. Lopuksi isäntä kääntyy ruotsien
päällikön puoleen ja lopettaa sanoihin: Jos sinä,
kunnioitettu ruotsalaisen retkikunnan päällikkö,
kerrot näistä asioista Kuninkaalliselle Majesteetille,
sille Kalle – kuninkaalle, komonokalle, niin – kele
on oleva sinun viimeinen pappisi!
Ruotsalaiset vakuuttavat pitää suunsa visusti
kiinni. Heidän päällikkönsä kiittää maukkaasta
hirvipaistista ja kutsuu vuorostaan Juholan isännän seurueineen huomenissa vastavierailulle
omaan leiriinsä. Seuraavana päivänä maistellaan
hirvipaistia ruotsien leirissä ja heidän päällikkönsä
vastaa Juholan isännän eiliseen puheeseen. Mutta
hänkään ei tyydy tavanomaiseen juhlatyyliin, vaan
lopettaa sen yhtä ponnekkaasti kuin eilisen illan
isäntäkin: Kuulehan sinä kunnioitettu ja tarmokas
Juholan isäntä. Jos sinä vielä toisen kerran kutsut
minua komonokka-Kalleksi, niin onpa tosiaan
– kele silloin viimeinen pappisi!
Sanattomaksi kalpenee Juholan isäntä. Aivan
pelosta ja hämmästyksestä vapisevaksi, änkyttää ja
rukoilee anteeksi sopimatonta käyttäytymistään ja
vielä sopimattomampia puheitaan. Mutta naurulla
ja leikkipuheella kuittaa kuningas kaiken. Ainoa
mihin hän pelokkaan isännän velvoittaa on se, että
kuningas seurueineen pääsee käymään Juholan talossa ja kylpemään suomalaisessa saunassa. Siihen
isäntä suostuu mielihyvin. Jo samana iltana ruotsalaiset kuninkaan johdolla saapuvat Juholaan. He
kylpevät ja syövät kalakeittoa, johon kala on saatu
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Kiimasen hyvistä nuotta-apajista. Sattuupa kalojen
joukossa olemaan tavallista suurempi hauki. Nyt
esittää kuningas toisen vaatimuksensa: hauen selkäruoto on annettava hänelle muistoksi Juholassa
käynnistä. Ylen tyytyväinen on kuningas kestitykseen ja vieraanvaraisuuteen. Pois lähtiessään hän
vielä kääntyy isännän puoleen ja sanoo: - Tästä
alkaen olkoon talon nimi Kuninkaanniemi. Ja niin
on ollutkin.
Kansan suussa tarina elää vieläkin, vaikka sen todenperäisyyttä on vaikeaa todistaa. Henrik Spåre,
jonka suusta tarinan juuri olisi lähtöisin, on kyllä
ollut kuninkaan seuralainen.
Kaarle XI oli kuninkaana vuosina 1660 – 1697. Joka
tapauksessa taloon liittyy Mustapartojen suku kiinteästi. Suku ilmestyi Sotkamon alueelle nykyisen
Vaarankylän Eerolan eli entisen Pardalan taloon jo
hyvin varhain ja osa siitä siirtyi Juholaan.
Talo on ollut varakkaan leimalla varustettu ja ei
aina ihan ansiottakaan, sillä mm. vuonna 1930 sillä
oli 28 peltohehtaaria muiden maiden lisäksi.
Kaikki Kuninkaanniemen vanhat rakennukset
on tehty vuoden 1884 tulipalon jälkeen. Toinen tulipalo 1970 – luvulla tuhosi uudestaan rakennuksista navetan talleineen ja makasiineineen. Komea
luhtiaitta kuitenkin jäi, samoin kuin päärakennus
ja aitat, sekä rannan saunat. Kuninkaanniemi on
ollut ns. mallitila, joka toimi opetuskäytössä ennen
sotia. Taloon liittyy useita Partasen suvun merkkihenkilöitä, joista agrologi Juho Eemil Partanen toimi vuoteen 1954 saakka kunnan asutusneuvojana
ja työvoimatoimiston johtajana sekä myöhemmin
kansanedustajana ja ministerinä.
Päärakennus on tyypillinen ison talonpoikaistilan asuinrakennus. Pienen ja huomattavan kauniin
umpikuistin kautta pääsee eteiseen, josta vasemmalle on käynti kookkaaseen pirttiin. Eteisestä suoraan pääsee keittiöön ja oikealle saliin. Keittiöstä
ja salista ovat käynnit peräkamariin. Rakennus on
tehty erikoisen laadukkaasti ja komeasta puusta.
Talo on vuorattu vaakaponttilaudoilla jo hyvin varhain, sillä talossa on ollut raamisahalaitos pohjoisrannan tuntumassa. Hyvin monessa sotkamolaisessa vanhassa rakennuksessa on Kuninkaanniemen
raamilla sahattuja lautoja. Keittiöstä pääsee todella
suureen ja pohjaltaan kaarevaan holvikellariin, joka on toiminut paitsi Kuninkaanniemen kellarina,
myös kyläalueen varastona, sillä sen kautta on kerätty muun muassa alueen kermalähetykset myyntiin rintamaille. Kellari lienee ainakin Sotkamon ja
jopa Kainuun suurimpia kiviholvikellareita ja se
ulottuu aina talon ulkopuolelle saakka. Sen toisesta
päästä on ollut aikoinaan toinen sisäänkäynti.

Ruotsalaisella kattoristikolla varustettu hirsitalo
on kokenut kovia viime aikoina ja sen remontointi
on ollut suunnitteilla.
Kuninkaanlahden erikoinen historia merkkihenkilöineen ja tarinoineen ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ominaisuuksia. Päärakennus
on kunnosta huolimatta hyvin komea talonpoikaisrakennus, jonka sijainti maisemassa antaa sille ylvään olemuksen.
11.11 Kunnas, Kalmoniemi (P)

arvokas jälleenrakennuskauden pihapiiri
Kalmoniemen Kunnaanniemen kapealle selänteelle
on sotien jälkeen perustettu puhdasverinen jälleenrakennuskauden pihapiiri. Peltojen ja koivikkoisen
järvenrantarinteen väliin sijoittuvat päärakennus,
navetta, lato, aitta ja pihasauna. Pihapiiriin tullaan
peltoja sivuavaa pihatietä pitkin navetan ja ladon
välistä. Rakennukset ovat tyypillistä 1950 – luvun
mallia. Päärakennus on purueristeinen puolitoistakerroksinen talo umpikuisteineen. Navetta on
kookas ja pitkä rakennus, jossa on punatiilestä
lehmänavetta ja lautarakennetta lautarakenteinen
varastosuoja. Punaisen navetan pääty sijoittuu rinteeseen. Navetan päädyssä on herkistävän tyylikäs
tuuliviiri. Lato on korkea ja kookas lautarakennus.
Piha-aitta on tehty 1960 – luvulla ja siinä on runkoon upotettu sisäänkäyntisyvennys. Sauna on uusittu 1960 – luvulla; ensimmäinen sauna on ollut
rannassa yhä näkyvän kiveyksen päällä.
Kunnaan rakennushistoriallinen arvo nousee
kohisten, sillä vastaavia näin hyvässä kunnossa
ja tyylillisesti eheitä jälleenrakennuskauden pihapiirejä ei ole kuin muutama Sotkamossa. Hienosti
hoidettu ympäristö ja peltojen jatkuva viljely nostaa paikan statusta.

Kunnas.

11.12 Käpylä, Ontojoki (P)

yksityinen kauppamuseo

Vuonna 1914 valmistunut pieni pirttirakennus toimii nykyään kauppamuseona Ontojoella. Talossa
on alun perinkin ollut kauppa asuinkäytön ohella.
Talon on rakentanut Kusti Mykkänen. Lähes neliön
muotoisessa rakennuksessa on pirtti, ja kaksi kamaria, sekä kaksi kerrosta korkea umpikuisti.
Käpylä on toinen Ontojoen ja Sotkamon kauppamuseoista, toinen on Lahdenperässä. Käpylällä
olisi mahdollisuuksia toimia pienimuotoisena yleisökohteena kesäaikaan.

Palovaaran pirtin kuisti on talon päädyssä.
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11.13 Ontojoen erottelu ja
niputuspaikka, Ontojoki (M)
Kaupunkeihin sijoitetut puunkäsittelylaitokset tarvitsivat puuta suuria määriä metsätalouden kehittyessä 1800 – luvulta lähtien. Helpoin ja oikeastaan
ainoa väylä liikuttaa suuria puuta oli purot, joet
ja järviväylät. Sotkamon itäpuolisen Kuhmon vesistön koko puu-uitto purkautui Ontojoen Siikakosken jälkeen Kiimasjärvelle. Aluksi ei ollut vaikeaa erotella eri yhtiöiden puita toisistaan, mutta
1930 – luvulla tuli uusia yhtiöitä samalle väylälle.
Vuonna 1939 valmistui Ontojoen suuhun systeemi,
jolla puut saatiin eroteltua eri yhtiöille. Erottelu oli
suuri veden päälle rakennettu systeemi, jossa puut
lajiteltiin paikan päälle veden varaan rakennettujen laitureiden päältä lähes kokonaan käsivoimin.
Laiturit ovat olleet pääasiassa puuta, mutta muutamat ovat olleet myös rautarakenteisia. Osassa
laitureita on ollut kiinnitettyinä veteen upotettuja
tynnyreitä, joissa seisoivat näppäräsormiset henkilöt (pönttö-öriläät) ohjaamassa pienempää puuta
oikeaan asentoon ja paikkaan. Lisäksi tarvittiin
veneitä miehineen valmistamaan tukkilauttoja.
Erottelusysteemi on aloittanut toimintansa vuonna 1937.
Erottelijat etsivät puihin leimattuja merkkejä,
jotta eri yhtiöiden puut saatiin omiin nippuihinsa.
Yhtiöitä, joiden puut eroteltiin, olivat mm. Kajaani Oy, Kymi Oy, Yhtyneet, Metsähallitus ja Suitua.
Siikajokisuistossa ei ole enää jäljellä minkäänlaisia
merkkejä uiton aikaisista erottelurakenteista. Huutoniemen edustalla niemenkärjessä on ollut suuri
ruokalarakennus ja muita pienempiä rakennelmia.
Joenaluksen puolella rannan tuntumassa on sijainnut vorokki eli suuri tukkinippujen kasaamisessa
käytetty hevos- tai lihasvoimin toimiva pystykela.
Ympäristössä on ollut muitakin tilapäisluontoisia
rakennelmia.
Kallioisen voimalaitoksen valmistuttua 1957
erottelupaikka siirtyi Kurikkalahteen Kiikarinlammesta laskevan Sahin kanavan suulle. Lahdenperän
rannassa erottuu yhä ohjauspuomeja rantaruoveikossa ja Huotarinlahdessa on tavara-autojen nipun
pudotuspaikka tallella. Kallioisen voimalaitoksen
osana on suuri ja vuonna 1972 käyttämättömäksi
jäänyt puun siirtoon tarkoitettu siirtokoneisto, sillä tuolloin erottelu loppui ja viimeiset niput uivat
paikan ohi.
Edesmennyt presidentti U. K. Kekkonen on nuorena miehen alkuna ollut Ontojoen uitolla töissä
ja pitänyt majapaikkaa läheisessä Joenaluksen talossa. Tuolta ajalta on tallella Lahdenperän suuren
ranta-aitan alkuperäiseksi itsensä todistamat U. K.
Kekkosen nimikirjaimet ja vuosiluku 1915.
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Ontojoen uiton parakkirakennuksista yksi on
siirretty Vuokatin Hyvölän talon maille ja toimii
nykyään Vuokatti Husky Oy:n päärakennuksena.
Erottelu ja niputuspaikka ovat erikoinen muisto
lähihistoriasta ja koska uiton rakenteita on purettu
tarkoituksella vesistöistä, kohde on myös harvinaisuus alallaan.
11.14 Ontojoen kauppa ja makasiinit
(Lahdenperä), Ontojoki (P)

kauppapiha
kauppamuseo
laivamakasiinit
U. K. Kekkonen
kaukonäkymä
Oulusta saakka Kajaanin ja Sotkamon kautta
Kuhmoon, sekä aina Karjalan puolelle ulottunut
vesistöjen ketju oli luonnollinen kauppareitti.
Sen varrella Ontojoen kohdalla oli pahoja koskia
ja tavaroiden kuljettaminen, säilyttäminen sekä
kauppaaminen onnistuivat paremmin, kun paikalla oli rakennuksia, joissa tavaroita pystyi säilyttämään. Näin syntyi tarve aitoille, joita oli käytännössä Joenaluksen eli vanhan Kurikkaniemen
talon rannoilla. 1800 – luvun lopussa tarkoitusta
varten tehtiin kolme todella suurta yksikerroksista
tavaramakasiinia. Laivaliikenteen kehittyessä tarvittiin parempi rantautumispaikka ja makasiinit
päätettiin siirtää Kurikkalahden toiselle puolen
Lahdenperän rantaan. Aitat aseteltiin paikkaan,
josta näki suoraan Vuokatille. Alussa laivat kutsuivat pilleillään ja valkoista lippua nostamalla
Joenaluksen kohdalla talon väkeä avaamaan aittojen ovet, mutta vuonna 1911 makasiinien viereen
valmistui asuinrakennus, ja tämä käytäntö loppui.
Laivoja olivat aluksi ”Sotkamo” ja vuodesta 1921
lähtien 114 matkustajapaikkaa sisältänyt ”Vuokatti
II”. Nämä liikennöivät Kajaanin ja Ontojoen väliä,
välisataman ollessa kirkonkylän Laukkalahden
Syväsalmessa. Suurin makasiineista (tilavuus sama kuin kahdella yhteensä) on siirretty Vuokatin
asema-alueelle 1930 – luvulla ja toimii nyt siellä
vieläkin varastona. Lahdenperän isäntä Heikki
Hakkarainen sai kauppiaan luvan 1921 ja aloitti
kaupan käynnin talonsa yhteydessä. Apulaisena
toimi sittemmin kirkonkylällä kauppaa harjoittanut Vikke Hakkarainen. Kauppa kehittyi ja kannatti, sillä taloa laajennettiin L – muotoon lisäosalla
ja rakennettiin navetta talleineen vuosina 1925–27.
Ontojoelta kuljetettiin tavaraa vielä 1920 – luvulle
saakka aina Repolaa ja Miinoaa myöten, kunnes
raja sulkeutui. Tiestön parannuttua varsinainen
kauppatoiminta siirtyi Ontojoen kylän nykyiseen
keskustaan Kuhmontien varteen, mutta sieltäkin
kauppatoiminta loppui 1990 – luvulla.

Nykyään kaikki Lahdenperän kaupan rakennukset ovat tallessa, mutta muun muassa autotallina käytetty hirsirakennus on huonossa kunnossa.
Päärakennus on korkea luonnonkivien päälle tehty
hirsitalo, jonka kuistissa toimii pienimuotoinen ja
yksityinen kauppamuseo varusteineen. Kylällä on
toinenkin kauppamuseo Käpylässä. Lahdenperän
uudemman puolen katto on mansardimuotoinen
ja vanhemmalla puolella on normaali harjakatto.
Talosta on mainio Vihtori Härkönen 1940 – luvulla ottama arkistokuva Kainuun Museolla. Navetta
talleineen on hirsirunkoinen matala L – muotoinen
rakennus. Sen ylisille johtavien luukkujen kohdalla
on räystäsfrontoonit. Rannan tuntumassa on pieni kala-aitta vuodelta 1855 ja rantasaunarakennus.
Niemen kärkeen on tehty uittoyhdistyksen käyttämä uudempi hallirakennus.
Makasiinien ovessa on presidentti U. K. Kekkosen nimikirjoitus ja vuosiluku 1915, jotka hän
käynyt todentamassa myöhemmin matkoillaan
Kuhmoon. Hän oli nuorena töissä uittosavotassa
ja majoituspaikkana oli Joenalus.
Lahdenperän kauppamakasiinit ja niihin liittyvä
kauppapiha rakennuksineen on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kauppakokonaisuus ja ainutlaatuinen harvinaisuus Kainuussa. Rakennukset
ovat rakennushistoriallisesti tärkeitä ja makasiinit
Kainuussa ainoita laatuaan. Niillä on myös maisemallista merkitystä järvelle päin. Kaukonäkymä
makasiineilta Vuokatille on yllättävän voimakas
visuaalisesti. Ontojoen erottelu ja niputuspaikka
sijoittuvat kohteen lähiympäristöön.
Kohde soveltuisi mainiosti Sotkamon vesireitin matkailulliseen hyödyntämiseen sen itäisenä
etappipaikkana.
11.15 Ontojoen koulu, Ontojoki (P)

vanha tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus
Koulu on valmistunut vuonna 1945 samojen piirustusten mukaan kuin tehtiin koulut Riekinrannalle,
Kuninkaanlahdelle, Korvanniemelle, Rekivaaralle, Teerivaaraan ja Varisvaaralle. Hirsirakennus
on hyvin yksinkertaista tyyliä klassisin piirtein.
Rakennuksen pihan länsipuolella sijaitsee matala
sivurakennus saunoineen ja pohjoispuolella on urheilukenttä. Ontojoella oli komea koulu jo vuonna
1928, mutta se paloi Talvisodan aikaan 27.1.1940,
jolloin tilapäiset luokkahuoneet vuokrattiin Joenaluksen talosta. Koulutoiminta loppui vuonna
1981. Läheisyydessä sijaitsee uiton tukkien laskupaikka. Nykyään koulu toimii kyläyhdistyksen ja
maamiesseuran harraste- ja kokoontumistiloina.
Taloa on korjattu ahkerasti avustusvaroin ja se on
komeassa kunnossa.

11.16 Pajusalmi, Kuninkaanniemi (P)

vanhoja rakennuksia

Pajusalmen talo on perustettu historian kirjojen
mukaan vuonna 1780. Tuolloin talo oli torppa, mutta sai talon oikeudet muutaman vuoden päästä.
Peltoja oli raivattu jo vuodesta 1771 alkaen. Talon
numero on ollut Ylisotkamo 52, sitten 45 ja isojaosta saakka 49. Talo jakaantui myöhemmin kahtia
ja toisen puolen nimeksi tuli Kirjavala. Kirjavalan
perimätieto kertoo talon alkuperäisen nimen olleen
Kuninkaanlahti.
Nykyään lähiympäristössä on useampikin talo, oikeastaan pieni kylä. Pajusalmen talo on tehty
vuonna 1900 ja sille on tehty laaja peruskorjaus
vuonna 1977. Vaakavuoratun talon ikkunat ovat
T-mallia ja suuri umpikuisti. Talo sijoittuu mäen
harjanteelle ja talon edestä aukeaa komea näkymä
etelään Iso Kiimanen – järvelle aina Riekinrantaa
myöten.
Pihapiirissä on talon lisäksi aittarakennus ja uudempi tiilinavetta. Pihapiiristä on mahtavat maisemat Kiimasjärvelle. Ympäristö on järvelle päin laskevaa peltoa, vanhoja niittyjä, lehtoa ja lepikkoa.
Pajusalmen päärakennuksella on rakennushistoriallista arvoa.
11.17 Palovaara, Sumsa (P)

kruunun metsätorppa pihapiireineen
korkeatasoista ja kansallisromanttisilla yksityiskohdilla
viimeisteltyä rakentamista
rakennushistoriallisesti arvokas puunavetta
Jyrkkärinteiselle Palovaaralle lähelle Tervajärveä
on rakennettu ensimmäiset rakennukset vuonna
1850, jolloin paikalle perustettiin kruunun metsätorppa. Jyrkkään kuusikkoon kivien sekaan syntyi peltoja ja hakamaita pohjois- ja lounaisrinteille.
Palovaaraan tehtiin komea hirsinen päärakennus
vuonna 1900. Samaan aikaan valmistui itse asiassa koko nykyinen rakennuskanta piha-aitan yhtä
aittaosaa lukuun ottamatta. Pihapiirissä on navetta
latoineen, talli kaluvarastoineen ja sauna läheisessä
notkelmassa. Pihatien varressa on lisäksi kookas
riihi.
Noin yhdeksän metriä leveä pirttirakennus varustettiin jyrkällä katolla umpikuisteineen. Pirtin
lisäksi päärakennuksessa on kolme huonetta ja
eteinen. Sotien jälkeen suku on jakanut talon erikoisesti: pirtti on viety samalla vaaralla olevaan
Penttilään taloksi, jolloin Palovaaran kuisti on
siirretty eteläpäätyyn keskelle. Kuistilta on ollut
kaksi käyntiä sisätiloihin, koska taloa asutti kaksi
perhettä. Tiloina ovat olleet tupakeittiö ja kamari
kummallakin.
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Palovaaran kaunis navetan ikkuna.

Komea Rinteen talo.
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Nyt talo on tyhjillään ja harmaa pihapiiri on
tutkijan unelma. Rakennukset ovat erikoisen taiten tehtyjä ja niissä on tavanomaisesta poikkeavia
piirteitä, jota osoittavat aivan erikoista ammattitaitoa.
Pihapiiri on tiukka neliö. Aikaisemmin pihanpuolella sijainnut kuisti on päädyssä nyt aivan
kuin se olisi siihen tarkoitettu. Kuistissa on todella jyrkkä katto ja sen yläosan vuorauslaudoissa on
hakakoristeet. Talossa on 1920 – luvulle tyypilliset
ikkunoiden kruunukoristeet, joita tapaa myös Soidinvaaralla Alatalossa ja Korholanmäen Hyyrössä.
Sisätilojen kalusteet ja varusteet ovat tallella.
Navetta on erikoisen hienoa käsityötä. Matalassa
rakennuksessa on lehmipuoli, välikkö ja lato-osa.
Navetan pienet neliruutuiset ikkunat ovat hyvin
sievästi koristeltuja. Etenkin vesilaudan tukikonsolin muoto on kuin taiteilijan tekemä. Välikön ovet
ovat vieläkin puusaranoillaan. Ihmetystä aiheuttavat navetan takana sisäkaton pinnasta räystään
alle ulottuvat puulaatikot, joiden merkitys lienee
liittynyt tuuletukseen. Erikoinen ratkaisu, mutta
osoittaa ennakkoluulotonta kekseliäisyyttä.
Talliaitta on suorasivuinen hirsirakennus. Sen
päätyyn harjalle on sijoitettu kaunis sydämin koristeltu metallinen tuuliviiri. Tallin sivulta pääsee
hädin tuskin erottuvaa polkua myöten etelärinteessä sijaitsevalle kuopalle ja lehtonotkelmassa sijaitsevalle kaivolle. Kaivon vieressä on hirsinen sauna.
Kaivon päälle on tehty nelilappeinen ja yhteen pisteeseen jyrkästi huipentuva katos, jonka huippuna
on keihäänkärkeä kuvaava veistos. Sauna on ehkä
1950 – luvulta, ja sitä korjattu hiljattain.
Kolmiosaisen piha-aitan vanhin osa on alkuperäinen vuonna 1852 rakennettu aitta. Ovi on alkuperäinen ja aukeaa sisäänpäin puutappisaranoiden
varassa. Uudempi osa aitasta on tehty muiden rakennusten kanssa samaan aikaan. Ovet on päällystetty leveällä laudalla, vuorilaudat koristeltu
hienoilla kruunukruusauksilla ja oven päälle on
tehty kamanaikkunat. Piha-aitta on kapeaa mallia.
Pihatien varressa sijaitseva riihi on jo pitempään
ollut ilman kattoa ja se on lähestulkoon käyttökelvoton. Penttilän puolen talo toimii kesäasuntona.
Sen sivurakennuksista on jäljellä ainoastaan tallirakennus. Talo muistuttaa pitkälle Palovaaran taloa,
kuistikin on samanlainen ja ikkunoiden kruunukoristeet. Navetasta on enää rauniot jäljellä.
Palovaaran pihapiiri on rakennushistoriallisesti
hyvin arvokas kokonaisuus. Siinä yhdistyvät erikoisella tavalla perinteinen talonpoikaisrakentaminen, pyrkimys hyvään rakentamisen laatuun ja
taiteellinen intuitio kansallisromanttisine yksityiskohtineen. Palovaara voisi olla vaikka metsänvartijan tilaa esittelevä museokohde. Asia on sikäli

Porin rannan arkeologiselta löytöpaikalta Siikajoen suulle, missä sijaitsi Ontojoen kuuluisa uiton erottelu.

mielenkiintoinen, että Tervajärven talomuseolta on
matkaa Palovaaralle vain neljä kilometriä. Uitinniemen komea pihapiiri Kusialla sijaitsee viiden
kilometrin päässä (katso Uitinniemi, Kusianjärvi),
joten nämä kolme muodostavat komean kolmikon. Penttilän puoli täydentää Palovaaran kokonaisuutta omalla tarinallaan. Vaaran pohjoissivulla on kaunis ja varsin jyrkässä rinteessä sijaitseva
leppähaka, joka käyttämättömänä muuttuu pian
kuusikoksi takaisin. Palovaaran peltoja viljellään
ja se takaa ympäristön säilymisen hyvin pitkälle.
Palovaara on kohde, jota kannattaisi vaalia parhaan taidon mukaan sellaisessa kunnossa kuin se
juuri nyt on.
11.18 Pori, Ontojokisuu (P)

kivikautinen asuinpaikka
ruotusotamiehen torpan paikka
Pori sijaitsee Iso-Kiimasen pohjoisrannalla olevan
Kaatiolahden rannassa ja Ontojoen alajuoksun
suun edustalla. Kivikautiset asuinpaikkalöydöt
ovat tulleet esille talon ja siitä noin 300 m luoteeseen olevan kesämökin ranta-alueilta. Löydöt on
poimittu rannalta ja rantavedestä. Löydökset ovat
kiviesineen katkelmia, sekä pii- ja kvartsi-iskoksia.

Rannan tuntumassa olevalla kummulla on sijainnut Ruokomäen eli vanhan Laatikkalan ruotusotamiehen torppa, toinen talon ruotutorpista
on sijainnut Hoikalla Sumsajärven puolella (katso
Ruokomäki, Sumsa).
Paikalla on nyt pihapiiri, jossa on asuinrakennus, tiilinavetta ja piha-aitta. Aitta on tehty 1930
– luvulla ja muut 1960 – luvulla. Pihapiirin puusto
on komeaa ja vanhaa. Pihalla erottuu vanhempien
rakennusten kiveyksiä.
11.19 Rinne, Soidinvaara (P)

vanhoja rakennuksia päätien varrella
Soidinvaaran kylän Mustolanvaaran etelärinteen
yläosassa ja lähes Sumsantiessä kiinni sijaitseva
Rinteen talo on nykyään käyttämätön. Punatiilikattoinen, hirsipintainen ja T-ikkunoilla varustettu rakennus on mahtavan näköinen. Vuonna 1916
Mustolanvaaran kantatalosta erotetun tilan päärakennuksen perustus on tehty samana vuonna
isoista kivistä. Rakennuksessa on toiminut Soidinvaaran koulu vuosina 1951 - 1953. Rinteen tila on
pinta-alaltaan 240 hehtaaria.
Hirsirunkoisen päärakennuksen sisätiloja ovat
mm. iso pirtti ja kamarit. Osa sisätiloista on sisustettu 1950 – luvulla. Taloon pääsee kahden kuistin
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kautta, avokuistin kautta eteiseen ja päädyn umpikuistin kautta suoraan koulutilana käytettyyn
pirttiin.
Pihapiirissä on huonokuntoinen tiilinavetta ja
komea vilja-aitta. Aitta on neljä metriä kanttiinsa
ja suorasivuinen sekä koristeeton. Kaikissa rakennuksissa on tiilikate.
Rinteen talo on kiintopiste, kun Sotkamoa lähestytään Kuhmon suunnasta. Rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa ja niiden kuntoa on viime
aikoina kohennettu, sekä ympäristöä hoidettu.
Mustolanvaara on yksi vanhimpia asuinympäristöjä Ylisotkamossa. Sen ensimmäinen nimi
oli Ylisotkamo 8 Laatikkala ja isojaon jälkeen 11
Mustola.

kamareihin. Talo on suhteellisen kookas, lähes 22
metriä pitkä. Alun pitäen Ruokolahden pihapiirissä sijainneessa isoluhdissa on kammio, jonka sivu
on yksiaukkoinen. Rakennuksen sisällä on muhkean leveät lattialankut ja yhdestä puusta veistetty
porras. Lisäksi peltoaukean länsisyrjällä on vanha
riihi.
Kohteen vanhoilla rakennuksilla ja etenkin isoluhdilla on rakennushistoriallista arvoa.
Kohteen ympäristö on pajukoitunut Paavolan
osalta lähes umpeen ja rakennuksia ei lehtiaikaan
juuri tieltä erota. Ympäristön kannalta Paavolan
tilan peltojen käyttöönotto olisi tärkeää ja rakennusten kannalta niiden kunnossapito vaatisi reilua
panostusta.

11.20 Ruokolahti – Paavola, Ontojoki (P)

11.21 Ruokomäki – Kivelä,
Sumsa (M luhtiaitta, P)

vanhoja rakennuksia
Vikke Hakkarainen

Ruokoniemen ja Ruokojärven välisellä kannaksella
on peltoaukealla kaksi vanhaa ja harmaata taloa.
Ympäristössä on hyvin eri-ikäisiä muita rakennuksia ja kohdetta voi siten sanoa ajallisesti kerrokselliseksi. Koska kantatila on välillä kuulunut eri
kyläalueisiin, on sen rekisterinumerokin vaihtunut usein: vanhin on Ylisotkamo 66 Ruokola, sitten
Katerma 24 Ruokola ja isojaosta eli vuodesta 1850
alkaen Sumsa 5 Ruokolahti. Tila on perustettu 1760
– luvulla. Vuoden 1746 kuvauksen perusteella Sotkamon ja Kuhmoniemen välinen talvitie on noussut Kiimasjärven jäältä talon kohdalla ja edennyt
Katerman Särkiselle maita pitkin.
Ruokolahdella on pitkään asunut Hakkaraisia,
ja kuuluisin heistä on Vikke Hakkarainen, joka
toimittuaan ensin serkkunsa Heikki Hakkaraisen
kaupassa Ontojoen Lahdenperässä, perusti vuonna 1930 oman kaupan kirkonkylälle. Sitä ennen
hän oli yhdessä Heikin kanssa harjoittanut myös
autorahtitoimintaa Sotkamon ja Kuhmoniemen
välillä.
Ruokolahdella on nykyään edellä mainittu
vanha päärakennus lähes paikallistiessä kiinni,
uudempi talo ja navetta, sekä useita sivurakennuksia. Vanha 1800 – luvun lopulla tehty hirsitalo
on toiminut kouluna (Ruokojärven koulu) vuosina 1952 – 1966. Tien pohjoispuolelta sijaitsevalta
Paavolan puolelta löytyy vanha päärakennus,
komea isoluhti ja navetan jäänteet. Talon pirtti on
vanha Ruokolahden pirtti ja siirretty 1900 – luvun
alussa. Pirttiin on kytketty Ristijärveltä suurella
työllä vesiä pitkin siirretty pieni pirttirakennus.
Sen vuoksi pohjakaava on erikoinen. Talossa on
yksi umpikuisti suoraan pirttiin ja toinen eteistilamainen eteinen, josta on käynti saliin, keittiöön ja
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vanha asuinpaikka
viisiosainen isoluhti, maakunnallisesti arvokas rakennus
perinnemaisema, laajat pelto- ja hakamaat
Natura 2000 kohde
kivikautinen asuinpaikka ja ruotumiehen torppa
harjoituskenttineen
Ruokomäen ja Kivelän talojen yhteisluhti on paikallinen kuuluisuus. Sen koko ja ikä viittaavat poikkeukselliseen varakkuuteen ja paikka onkin todella
vanha asuinsija. Alkujaan talo on ollut Ylisotkamo
64 Laatikka, sitten Katerma 4 Laatikkala ja isojaosta
saakka nimenä on ollut Sumsa 3 Ruokomäki. Käytännössä talossa on pitkään ollut kaksi savua eli
Laatikkalan ja Kivelän talot, joiden yhteispihapiiri
koostui kahdesta päärakennuksesta, suuresta hirsinavetasta, mahtavasta viisiosaisesta isoluhdista
pehtoorin asuntoineen ja renkituvasta, sekä suuresta määrästä sivurakennuksia, joista legendaarisin
on ollut hirsistä tehty pyörä väentupa. Myöhemmin
on jaettu samalla aukealla sijaitseva Siirtolan talo.
Pitäjän historian mukaan Ruokomäkeen ja Ruokolahdelle on tullut asutus 1760 – luvulla, mutta rippikirjojen mukaan asukkaita Katerma Sumsan Laatikkalassa on ollut jo asukkaita vuonna 1683, joten
talo on alueen vanhimpia yhdessä Sumsan vanhan
Karppalan kanssa. Ruokomäellä on ollut monta
torppaa ja ruotusotilaana muiden muassa sotamies
Borg. Talo on ollut poikkeuksellisen suuri ja siitä
todisteena on toinenkin ruotusotamiehen torppa
eli Hoikka, jossa on talo nykyäänkin. Muut talon
vuokratorpat sijaitsivat Kukkarossa ja Kallioisella.
Vuodesta 1860 taloja asuttanut Pääkkösten suku on
peräisin Kuhmon Huuhilonkylältä. Paikallisen ympäristökeskuksen johtajana vuodesta 2007 toiminut
Kari Pääkkönen on kotoisin Ruokomäeltä.

Laatikkalan komeasta rakennuskannasta ei ole
paljoa jäljellä, mutta isoluhti kuitenkin. Ja se ei olekaan mikään pieni asia, sillä kyseessä on viisiosainen kaksikerroksinen isoluhti vuodelta 1804.
Suomesta löytyy vain kourallinen vastaavia
aittoja, mutta ne eivät sijaitse samanlaisessa maisemassa kuin tämä. Keskimmäisen aitan alakerta
on oikeastaan hevosella läpiajettava sola, mutta
reikä on rakennettu jo varhain siististi hirsillä umpeen ja tehty ovi muita ovia vastaavasti. Päädyssä erillisenä rakennuksena on sijainnut pehtoorin
asunto, mutta siitä ei ole enää jäljellä kuin kiveys.
Pitkä kammio on koristeltu viidellä ruusuaukolla
ja hirsien päitä sekä konsoleita on tyylitelty. Alakerran aittoihin on kaikkiin omat sisään aukeavat
ovensa ja yläkerran jokainen ruusukuvio on hieman erilainen toisiinsa nähden. Oviin ja kammion
luukkuihin on tehty koristeeksi punamullalla korostettu kalanruotokoriste. Räystäillä on käytetty
siihirttä eli konsolihirttä, jonka avulla tuohikaton
malat saatiin sidottua räystäältä, mikä oli hyvin
tarpeellinen toimi tämän aitan rakennuspaikalla,
jossa tuulella on vapaa valta. Alkuperäinen yhdestä puusta veistetty aitanporras on yhä tallella.
Ympäristökeskuksen avulla rakennusta on korjattu
ja kate uusittu kesällä 1997. Vanhimmasta katteesta
oli jäljellä tuolloin vielä muutamia neulasruoteita
puunauloineen, mutta ne jouduttiin vaihtamaan
uusiin. Muuten aitta on alkuperäisasuinen. Rakennus on maakunnallisesti arvokas rakennushistoriallinen kohde.
Ruokomäen talon pirtti seisoo isoluhdin läheisyydessä. Vanhoista rakennuksista on jäljellä
myös pieni vilja-aitta pihatien varressa. Muuten
Ruokomäellä ja Kivelässä on vain uudempia rakennuksia, jotka eivät ole aittarakennuksen kanssa
sopusoinnussa.
Isoluhti on rakennushistoriallinen helmi ja sen
säilyttäminen on kunniatehtävä. Ruokomäen peltomaisema sijoittuu laakean ja selkeäpiirteisen vaaran rinteille ja laelle. Puustoa on vain yksittäisesti
pihoilla. Pellot rajautuvat pohjoispuolella Ruokojärveen, joka on osin Natura 2000 -aluetta. Peltoja
viljellään yhä Siirtolan asukkaiden toimesta, joten
ympäristö säilyy avoimena. Vanhoja hakamaita
löytyy joka puolelta Ruokomäkeä ja uutta käytössä olevaa hakamaata Siirtolan mailta. Pienmaisema
on sekä biotyypiltään mitä moninaisin että visuaalisesti kaunis. Ruokomäellä taivas tuntuu olevan
lähempänä. Isoluhti on kuin linna Ruokojärven
puolelta katsottaessa.

Mahtava Ruokomäen ja Kivelän luhti.

Lehmiä Ruokomäen laitumilla.
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11.22 Soidinvaaran koulu, Soidinvaara (P)

1950 – luvun koulurakennus

Soidinvaaran koulu on tyypillinen 1950-luvun koulurakennus.

Soidinvaaralla toimi tilapäisesti vuosina 1892 – 1894
yksityinen koulu, jonka opettajana oli neiti Maria
Mustonen. Pitkän tauon jälkeen koulutoiminta alkoi taas 2.2.1946 Alatalossa ja varsinainen koulurakennus valmistui Välitalosta (Soidin) lohkotulle
maalle syksyllä 1953. Se on tyypillinen kansakoulurakennus, joita tehtiin samaan aikaan huomattava määrä Sotkamoon ja muihin lähikuntiin. Koulu
jakautuu kahteen osaan, joiden välissä on avoin
pihanpuolelle ulottuva katos. Kookkaammassa
osassa on kaksi koululuokkaa ja pienemmässä on
koulun keittola ja opettajan asunto. Rakennus on
tiilikatteinen, siinä on rankorakenne sekä rimavuorilaudoitus ja korkea sokkeli betonista. Keltainen
talo sijaitsee kauniilla paikalla komeiden puiden
siimeksessä ja toimii yhä kouluna. Sen yhteyteen
on valmistunut pieni liikuntasalirakennus 1980
– luvulla.
11.23 Tervajärvi, Sumsa (museo V,
rautahytti M, haka ja niitty II, M)

talomuseoalue
rautahytti
arvokas haka ja niittyalue

Talo Soidin eli nykyinen Alatalo.

Tolpan pihamaalta.
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Tervajärvellä Ärväänniemessä on asuttu jo 1600 –
luvun alusta saakka. Vuoden 1645 autioluettelossa
mainitaan Tervajärveltä Pekka Kapparin omistama
talo ja se löytyy Claess Claessonin Kainuun kartasta vuodelta 1650 nimineen. Tervajärven nimen
perustana on tietysti tervan poltto ja siihen liittyviä
hautoja onkin järven ympäristössä runsaasti. Järven pohjoispuolella sijaitsevat mäntykankaat olivat kylän heikompiosaisten kaskikankaita, mistä
muistona on Rahvaanaho -niminen mäen selkä.
Tervajärven talon lunasti sittemmin Antti Heikkinen ja talo on ollut Heikkisen suvun omistuksessa siitä lähtien. Talo olikin pitkään nimeltään
Ylisotkamo 17 Heikkilä, sitten Ylisotkamo 12
Heikkilä ja vasta isojaon jälkeen Sumsa 13 Tervajärvi. Paljoa ei talon historiasta tiedetä, mutta esimerkiksi 1800 – luvun alussa oli runsas viljasato ja
mainitaanpa sitä tuodun kerralla jopa kahdeksalla
veneellä myyntiin.
Sotkamo-Seura ry esitti vuoden 1977 alussa
Tervajärveä talomuseoalueeksi. Pitkän keskustelun saatteeksi talosta tehtiin museo, kun kunta osti
paikan vuonna 1980. Talo ympäristöineen tutkittiin
ja saatettiin museokuntoon, niin että kunnan hoitama ja kunnostama kokonaisuus avattiin vuonna
1984. Useaan otteeseen pohdittiin myös rakennusten siirtämistä kirkonkylälle Syntiniemeen, mutta
alkuperäinen paikka onneksi voitti.

Tervajärven talomuseo sijaitsee Sumsan kylällä
noin 25 kilometrin päässä Sotkamon kirkonkylästä. Pihapiiri on peltojen ympäröimänä Tervajärven
rantapenkan päällä. Pihapiiriä muokattiin kun se
otettiin museokäyttöön, ja pihaan johtavan uuden
tien varteen tehtiin varastonäyttelyrakennus runsaalle käyttötavaramäärälle. Sittemmin on uuden
pihatien varresta nykyisen pysäköintialueen sivusta löydetty rautahytin jäänteetkin.
Hytti on Hakalan talosta noin 150 metriä pohjoiskoilliseen ja Tervajärven talosta 300 metriä itään.
Paikalla on kumpare, jonka halkaisija on 2,5 metriä
ja korkeus 0,5 metriä. Kumpareesta pohjoiseen on
halkaisijaltaan kolme metriä oleva kuoppa, joka on
metrin syvyinen. Kyseessä ovat raudanvalmistukseen kuuluvat hyttikumpu ja hiilimiilu.
Tervajärven päärakennus sijaitsee klassisesti
pitkä sivu rannan suuntaisesti. Hirsipintainen rakennus vuodelta 1866 koostuu kahdesta luonnonkivien päälle asetellusta rungosta. Rakennusajankohta on huomiota herättävä, sillä tuolloin elettiin
pahimpia nälkäaikoja. Talossa on leveä ja rankorakenteinen ja pulpettikattoinen kuisti pariovineen,
josta on ovi sekä pirttiin, että porstuahuoneeseen.
Porstuasta pääsee köökiin ja kamareihin. Pirtti on
valoisa ja sen uuni on suurikokoinen. Talo ikkunat
ovat T-mallia ja niiden päällä on haukanikkunat ullakolle. Katto on pärettä ja piiput luonnonkivestä.
Kulmittain pihapiirin itäsivulla on vanha isoluhti.
Rakennus on kaksiosainen ja – kerroksinen. Luhdissa on kapea kammio, jonka etuseinässä kaksi
koristeruusua ja koristellut konsolien päät. Luhti
lienee tehty 1800 – luvun alussa.
Taloa vastapäätä on hirsinen navetta- ja tallirakennus. Vaikka navetta on todella vanha ja se ei
kuulu varsinaisen museon rakennuksiin. Pihapiirissä on nimittäin uudempi talo, jonka varastotiloina navetta toimii. Uusi 1970 – luvulla rakennettu
talo on matala valkotiilipintainen ja muistuttaa
rakennusaikana vallinneesta yleisestä ymmärtämättömästä ja armottomasta ajan hengestä vanhaa
ympäristöä kohtaan.
Navetan sivulla vanhan pihatien varressa on
kaksi aittarakennusta, jotka on siirretty nykyisille
paikoilleen pihapiirin länsipuolen pellolta polun
varresta. Siirto on sääli, sillä nykyinen paikka on
täysin ristiriidassa siihen nähden, miksi aitat tehtiin irti pihapiiristä: tulipalovaaran vuoksi. Aitat
ovat vanhoja, mahdollisesti 1700 – luvun alusta.
Kummatkin ovat lovetuilla poskilla ja kammiolla
varustettuja. Katteet ovat pärettä, mutta ovet eivät
ole alkuperäiset, joskin ne ovat vanhat.
Vanhan tallinavetan takana on uudempi navetta,
kuivaamo, riihi ja riihilato. Rannassa vanhan pihapolun sivussa on sauna verkkovajoineen, perunakuoppa ja pajan jäänteitä. Talon mylly on sijainnut

järven takaa lähtevän puron varressa, mutta siitä
ei ole enää jälkiä maastossa.
Uuden pihatien varteen on pystytetty karjakujaa
merkkaavaa pystyaitaa.
Tervajärven esineistöä on paljon tallessa näytteille aseteltuna. Sisustuksessa on pyritty tuomaan
esille 1950 – lukua, jolloin taloon tuli ensimmäinen
tieyhteys.
Parasta Tervajärven museossa on sen lähiympäristö eli sijainti kauniissa niemessä järven rannassa.
Myös runsas esineistö tekee museosta mielenkiintoisen. Negatiiviseksi puoleksi voi sanoa uuden
ja vanhan rakennuskannan hyvin ristiriitaisen yhdistelmän. Se kuvaa tietysti totuuden mukaisesti
1970 – luvun ajan henkeä, mutta ristiriita on niin
voimakas ja silmiin pistävä, että se laskee yleisön
silmissä kokonaisuuden arvoa. Yksittäisten rakennusten arvo on korkeaa luokkaa ja ovat edustavia
alueen rakennuskantaa yleisesti ajatellen. Etenkin
pirttirakennus on yksi komeimmista vanhoista taloista Sotkamossa. Pikkuaittojen sijainti on väärä ja
tekee pihapiiristä tekemällä tehdyn oloisen.
Tervajärven Ärväänniemen haka ja rantaniitty
sijaitsevat Tervajärven talomuseon vieressä. Hakamaan harvahko puusto on harmaaleppävaltaista
ja kenttäkerroksen kasvillisuus vaihtelee tuoreesta niitystä kivikkoisten alueiden kuivaan niittyyn.
Hakamaan huomionarvoisia lajeja ovat uhanalainen ketonoidanlukko sekä huomionarvoiset vilukko, nurmitatar ja jäkki. Lisäksi alueella kasvaa
Kainuussa harvinaista peurankelloa sekä mähkää
ja keltasaraa. Pieni rantaniitty on mm. siniheinän
(Molinia caerulea) luonnehtima. Nykyisin alue
toimii lampaiden laitumena, mutta aiemmin sitä
niitettiin. Alueelle on laadittu hoitosuunnitelma.
Ärväänniemi on kesällä kuin se kuuluisa herran
kukkaro ympäristönsä puolesta.
Tervajärvellä on poikkeuksellinen status. Kohde on kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas
kohde. Ympäristöä hoidetaan. Läheisellä Palovaaralla on todella kaunis vanha kruunutorppa
rakennuksineen (katso Palovaara, Sumsa) ja pohjoispuolella Kusianjärven rannassa Uitinniemen
arvokas pihapiiri (katso Uitinniemi, Kusianjärvi).
Tervajärvi, Palovaara ja Uitinniemi muodostavat
yhdessä komean rakennushistoriallisen kolmikon, jotka ovat olleet samaa naapurustoa korven
keskellä.
11.24 Tervamäen haat, Sumsa (P+)

maisemallisia ja monipuolisia hakoja

Tervamäen komean kumpuvaaran laella olevan
Pienen Tervamäen ympäristössä on kaksi hakaa,
jotka ovat arvokkaita perinnemaisemia. Toinen
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Korkeen rannasta Vuokatille.

sijoittuu lammen rantaan laskevassa jyrkässä rinteessä ja toinen Venäänsuon puolella mäkeä.
Lammen puoleinen haka on puustoinen ja sen
yläosassa on eri-ikäistä lepikkoa. Maapohja vaihtuu katajikosta soistuneeseen ja lehtomaiseen kankaaseen. Rinteessä on näkyvissä myös vanha hyppyrimäen pohja. Aluetta niitettiin 1930 – luvulle,
jonka jälkeen hakaa on laidunnettu.
Pohjoisrinteen hiehohaka on entistä karjakujaa.
Puusto vaihtuu lepikosta koivuihin ja kuusiin.
Maasto on vaihtuvaa, tuoretta niittyä ja metsälajeja. Länsiosassa on harvaa sekapuustoa ja kiviraunioita. Ympäristöstä löytyy mm. ahomansikkaa,
metsäkurjenpolvea, poimulehteä ja heinätähtimöä.
Keskellä rinnettä on vanha peltotilkku. Aluetta on
laidunnettu 1950 – luvulta saakka.
Tervamäen haat ovat maisemallisesti erikoisasemassa.
11.25 Tolppa, Ontojoki (P)

vanhoja rakennuksia

Wäärän eli Väärävaaran ruotusotilaan Tolpan torppa on sijainnut Kalliokosken länsirannalla. Wäärä
on ollut Kalliokosken talon vanha nimi, nyt sillä
nimellä löytyy läheisyydestä toinen tila vanhoine
taloineen. Kajaani Oy osti talolta koskiosuudet ja
Tolppa sisältyi kauppaan. Kajaani Oy:n toimesta
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paikalle rakennettiin vuonna 1955 pieni päärakennus, joka palveli myöhemmin Kallioisen voimalaitoksen työntekijöiden asuntona. Talo on nykyään
yksityiskäytössä. Hirsirakenteinen talo on vaakavuorattu, kate on tiiltä ja ikkunat T-mallia. Pihapiirissä on talon kanssa saman ikäinen piharakennus.
Pihaympäristö on vehreä ja hyvin hoidettu. Talon
läheisyydessä on toinen hyvin pieni hirsinen asuinrakennus navetoineen.
11.26 Tölppä, Kalmoniemi (P)

vanha kerroksellinen kahden talon pihapiiri
upea perinnemaisemaympäristö niemessä
Kalmo eli Kalmoniemen vanha kantatalo on ollut
alkujaan Ylisotkamo 36, sitten Ylisotkamo 29 ja isojaon yhteydessä nimi numeroineen on muutettu
Ylisotkamo 33 Niemeläksi. Kalmoniemi -nimen
pohjalla oletetaan olevan vanha tilapäisen hautausmaan paikka. Sen sijainnista ei ole tietoa, mutta
yleisesti oletetaan hautojen sijainneen Korkeessa,
joka on komea hiekkaharju aivan niemen etelärannan tuntumassa. Niemelän pihan yhteydessä
on toinen pihapiiri, jossa on säilynyt vanhoja rakennuksia. Kyseessä on Tölppä eli vanha Tolppa,
ruotusotamiehen talo, josta on tietoja 1760 – luvulta
saakka.

Niemelässä ei ole vanhaa hyvin huonoa päärakennusta ja riihtä lukuun ottamatta säilynyt vanhoja rakennuksia. Huonokuntoinen talo on tehty
1920 – luvulla. Riihen ikä ei ole tiedossa, mutta
se lienee edellistä vanhempi. Hyväkuntoinen riihi
on maisemallisella paikalla pellon sivussa talon
pohjoispuolella.
Tölpässä on säilynyt useita vanhempia rakennuksia. Päärakennus on tehty vuonna 1947 ja muistuttaa pitkälle vanhaa Niemelän päärakennusta.
Kuistit ovat samanlaiset pulpettikattoiset ja umpimalliset. Tölpän vanhassa talossa on vaakavuoraus
ja T-ikkunat. Nyt kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä on navetta ja lato, sekä varastorakennus.
Niemelään ja Tölppään on tehty uudemmat rakennukset etäämmälle vanhan piirin eteläpuolelle.
Tölpän vanha pitkänurkkainen navetta latoineen
sijaitsee piirin pohjoisreunalla. Sen ja Niemelän navetan välissä on mielenkiintoinen hirsirakennus
varastona. Kyseessä lienee vanha pirttirakennus,
jolla on ikää toista sataa vuotta. Sen sivulla on lisäksi kaksiosainen ja koristeeton piha-aitta.
Kaikkein vanhin ympäristön rakennuksista on
rannan puolella yksikseen viihtyvä otsallinen viljaaitta, joka lienee tehty 1700 – luvun puolella. Sen
vanha ovi pihtipielineen on tallella, mutta sen pienakiinnitys on poistettu ja ovi on sijoitettu pihtien
ulkopuolelle rautasaranoiden varaan.
Tölppä on hieman hajanainen pihapiiri, josta
vielä saisi todella edustavan talonpoikaisen ympäristön.
Ympäristössä pitkin niemeä on kauniita pieniä
laidunmaita, niittyjä ja rantalepikoita männiköiden lomassa. Niemen eteläpuolen kruunaa pieni ja
kaunis Tolppainniemi.

Kalmoniemen perinnemaisemat ulottuvat rantaan
saakka.

11.27 Uitinniemi, Kusianjärvi (P)

kaunis neliöpihapiiri alkuperäisessä asussaan
perikainuulainen savusauna ja komea puinen navettarakennus
Kauniissa, loivasti Kusianjärveen laskevassa niemessä sijaitsee vanha talonpoikainen pihapiiri.
Läheisen Kusian talon vanha nieminiitty on ollut
pitkään talon laidunalueena hevosille ja lampaille, kunnes vuonna 1845 paikalle on muodostettu
Uitinniemen kruununtorppa. Pihapiirin kohdalla
rannassa vaivoin pystyssä pysyvä saunarakennus
on ollut perimätiedon mukaan paikan ensimmäinen asuinsija. Nykyisen talon pirttiosa on tehty
niemelle 1900 – luvun alussa ja taloa on jatkettu
eri vuosikymmeninä nykyiseen kokoonsa. Neliöpihapiirin muukin rakennuskanta on 1900 – luvun
alusta.
Pihapiirissä on päärakennus, talliaitta ja talli,
lantala ja navetta heinäsuojineen. Järvisivulla on

Tölppä.

Uitinniemen navetalta pihalle.
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kookas kaksiosainen piha-aitta. Rannassa on edellä
mainittu vanha savusauna ja uudempi sisäänlämpiävä sauna. Toisella puolen pihapiiriä on vanha
lato ja lahonnut aitta pellon sivussa. Talon vilja-aitta on viety viereiselle kesämökille sivurakennukseksi. Pihatien varressa on hyvin heikkokuntoinen
puimala. Pihapiirin pohjoispuolella on vanhemman ja käytöstä poistetun pihatien varteen sijoittuva koivukuja. Pihapiiri on säilynyt alkuperäisessä
asussaan ja on siksi harvinaisuus. Päärakennuksen
ja talliaitan välissä on hyvin kapea kuja pihalle.
Päärakennus on koottu usean vuosikymmenen
aikana ja se edustaa perinteistä mallia, jossa pirtin lisäksi on tilava eteinen sen takana sijaitsevine
keittiöineen ja sen takana päädyssä sijaitsevine
kamareineen. Rakennus on mitä tyypillisin myös
kokonsa puolesta, sen mitat ovat 7,5 x 18 metriä.
Sisätilat ovat alkuperäisessä asussaan, joskin tiloja on sisustettu pahvein 1950 -luvulla. Pirtissä on

Uitinniemen pihapiiri linnun silmin.
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pahvipinnat ja aito patsasmallinen uuni edushelloineen. Hellan sivulla ja upotettuna uunin kylkeen
on erikoinen kivihyllykkö. Hellan ja uunin alla on
karjalaismallinen puuruppu. Piippu on ylös saakka luonnonkivestä, mikä on harvinaista nykyään.
Keittiössä on hella ja kamareissa pystyuunit.
Kuisti on tyypillinen umpimalli, jossa on pariovet ja kirvestelinekin vielä tallessa. Eteisen ovi on
kaunis ja leveä lautapienaovi.
Navettarakennus talleineen on sijoitettu Lmuotoon vastapäätä päärakennusta pohjoisen
puolelle. Navettaan katolla kytketty talliluhti
talleineen on yhtä runkoa ja lienee tehty 1920
– luvulla. Navetta on osin samaa luokkaa ikänsä
puolesta, mutta sen alaosa on uusittu 1950 – luvulla, mikä erottuu nyt vain heikosti muusta rakenteesta parempikuntoisina hirsinä. Navetan ja
heinävintin välikkö on epätavallisen kapea (vertaa tavalliseen heinäsolaan), ja sen kohdalla on ns.

Jokikylän laitumilta.

räystäsfrontooni. Navettarungon ja tallin väliin
sijoittuu osin vaaka- ja osin pystyhirsien varaan
koottu aumakattoinen osa lantalalle ja karsinalle.
Pystyhirsi- eli ns. varhorakenne on vanhaa itäistä
perinnettä. Tämä kohde on Sotkamon alueen toinen muistuma tästä rakenteesta, toinen ja aivan
karjalaismallin mukainen löytyy Riekinrannan
Okkolan navetasta. Perimätiedon mukaan Kuhmosta muuttaneet Pulkkiset rakensivat navetan,
joten varhopuille löytyy selitys: Kuhmossa varhoja oli runsaasti ennen sotia. Uitinniemen navetan
rannan puoleisessa päässä on umpivarauksella
tehty lato-osa. Navetta ja talli ovat alkuperäisasuisia. Erikoisin navetan osista on vanha huussi: sen
sisäänkäynti sijaitsee lähellä rakennuksen sisäkulmaa ja oven jälkeen noustaan huomattavan
tilavaan yläkerran huonetilaan. Huussin pitkälle
sisäseinälle on tehty todella suuresta puusta yksi
yhtenäinen istuintaso, jossa on seitsemän istuinreikää! Lankku on huomattavan suuresta puusta
ja sen sivuun on tehty vielä yksi pienempi ja alemmalla tasolla sijaitseva lasten reikä.
Kaksiosainen piha-aitta on kaksi kerrosta korkea ja suorasivuinen, sekä koristeeton. Sen ulko-ovet ovat alkuperäiset. Vanha savusauna on
ulkomuodoltaan ja mittasuhteiltaan perinteinen
kainuulainen savusauna. Loivan harjakaton alla on tilava ullakkotila, ja varsinainen sauna on

luonnollisesti hirttä pienine ikkunaruutuineen.
Sen eteläpäädyn runko on tehty pyöreästä puusta
ja pystylaudoitus pinnoista. Rantasauna on kaunis vaikka kuntonsa puolesta sen säilyminen on
vakavasti uhattuna. Alkuperäinen katto on lautaa
ja sen päällä on osassa kattoa heikko peltiosa.
Pihapiirin ympärillä on peltoa, jonka reunoilla
on lehtipuita ja ranta perinnekasveineen. Uitinniemi on vanhaa ympäristöä rakastavan toiveuni.
Pellon laidalla on hyvin heikkokuntoinen, tuohikattoinen aitta, jonka etuseinää on avattu suuriaukkoiseksi. Rakennus on mahdollisesti tuotu järven
takaa Kusian talosta hevossuojaksi ja sillä lienee
ikää yli kaksisataa vuotta.
Uitinniemi on rakennushistoriallisesti erikoisen
hieno kokonaisuus. Navetan kohdalla yhdistyy
mielenkiintoisesti kainuulainen ja karjalainen rakennustapa. Eheä ja tiivis nelisivuinen pihapiiri
on sinällään jo erikoinen harvinaisuus. Kohteella
on myös järvimaisemallista merkitystä. Kohde on
ymmärtäväisissä käsissä ja sille tullaan laatimaan
järjestelmällinen hoitosuunnitelma.
11.28 Ärväänniemi, Tervajärvi (II, M)
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5.12

Paakki – Torinkylä – Suovaara
vanhoja kaskitaloja
tarinat Juho Vesaisesta
Halmevaaran perinnemaisemat
Sotkamon pohjoisosiin sijoittuvat kylät ovat vanhoja kaskimaisemia ja yhä tunnettuja kauniista
vaaramaisemistaan. Tämä kyläalue on laaja ja sen
vanhimmat asuinpaikat lienevät Vihtamo- ja Joutsenusjärven ympäristöissä. Vihtamo (Witsamåll)
on merkinnyt 1500 – luvulla koko Sotkamon pitäjän aluetta, mutta vakiintunut tarkoittamaan vain
tätä aluetta 1600 – luvun alusta saakka. Ruotsien ja
karjalaisten raja sijoittui 1550 – luvulla juuri näille
main ja asutus levisi varsin nopeasti sen jälkeen
itään.
Kaukaisemmat Paakin ja Suovaaran rinteet
ovat houkutelleet asukkaita 1600 – luvun lopulta
lähtien, kun Torinkylän ympäristössä on asuttu
jo 1500 – luvun lopulta alkaen. Laajalle levinneen
Korhosten suvun alkujuuret Sotkamossa sijoittuvat
Sipolankylälle. Claes Claessonin vuonna 1650 piirtämässä kartassa paikalle on piirretty kolme taloa,
joista kaksi on verotustietojen mukaan ollut laajalle levinneen Korhosten suvun kantataloja ja yksi
Sirviöiden. Parhaimmillaan 1800 – luvun alussa
taloista kuusi oli nimeltään Korhola / Korhonen ja
samaa sukua oli esim. Metelissä ja Piirolassa, sekä
Paakin nykyisessä Alatalossa.

Halmevaaran vanhoille kaskimaille
syntyneitä peltoja viljellään yhä.

Torinkylään liittyy vanhoja tarinoita sissipäällikkö Juho Vesaisesta, joka teki 1500 – luvun lopulla
pitkän vihan aikaan lukuisia kostoretkiä Vienaan,
ja jonka sanotaan pitäneen paikalla leiriä sekä jakaneen ryöstösaaliitaan. Paikalla on ollut sittemmin Sirviön suvun kantatalo 1500 – luvun lopulta
nykypäiviin saakka. Sirwiö nimisiä taloja on ollut
1700 – luvulla alueella ainakin viisi kappaletta, osa
nykyisessä Ruokosessa ja yksi on ollut Nurmella.
Paakin kyläalue on vanhaa kaskimaata, kuten
myös sen pohjoispuolinen Halmevaara. Paakin Vilmilä on vanhimpia alueen taloja ja nykyään mm.
Rinteen ympäristössä on vanhaa rakennuskulttuuria näkyvissä. Paakin kylän alueella on hyvin
laajoja vanhoja perinnemaisema-alueita, joista osaa
ei ole vielä metsitetty. Halmevaaran laidunalueet
ovat maakunnallisesti arvokkaita.
Alueen arkeologisten löytöjen vähäisyys on silmiinpistävää. Joutsenuksen ja Vihtamojärven ympäristöstä kyllä saattaisi olla vanhoja rautahytin
paikkoja, jos vain tarkoin etsisi.
Vanhan rakennuskulttuurin edustajia on paljon.
Ruokosen vanhat talot ja etenkin aitat ovat huomattavan vanhoja sekä hyvin säilyneitä. Suovaaralta
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löytää vielä Tolpan eli ruotusotilaan tilan rakennuksineen ja Suovaaran talosta komean isoluhdin, sekä
lähinaapuri Hemmilästä erikoisen pihapiirin.
Perinnemaisemia on vaikka muille jakaa. Alueella on vanhoja ja hakoja vähän joka syrjällä.
Halmevaaran perinnemaisemista osa on maakunnallisesti arvokkaita ja paikka on kyllä katsomisen
väärti maisemiensa puolesta yleensäkin.
12.1 Alanteen metsälaidun,
Halmevaara, Paakki (M)
Alanteen tilan laaja laidunalue avautuu Halmevaaran länsirinteelle. Vaaran ylärinteitä hallitsevat
kaskeamisen tuloksena syntyneet harmaalepikot,
joiden lomassa on niittyaukeita. Vaaran alarinteillä
kasvillisuus vaihtuu kuusivaltaisen tuoreen metsän kautta rämeeksi. Laitumella kasvaa Kainuussa
harvinaista metsäorvokkia. Alue on ollut käytössä
kymmeniä vuosia ja laidunnus jatkuu yhä lypsykarjan turvin. Laidunalueella on neljä latoa ja suuria kiviröykkiöitä. Alueelle on laadittu hoitosuunnitelma (katso lisäksi ”Notkolan haka, Halmevaara”).
Alanteen metsälaidun on maakunnallisesti arvokas
perinnemaisemakohde, johon liittyy Halmevaaran
muut haka-alueet. UKK-reitti kulkee alueen läpi.
Alanteen laitumen alue on kauneimpia perinnemaisemakokonaisuuksia Sotkamossa ja myös
talvella helposti ihailtavissa kylätieltä.
12.2 Erkkilä, Ruokostenkylä (P)

rakennushistoriallisesti arvokas pihapiiri
kivinavetta
Naapurinvaaran takana Iso-Ruokosen rannassa on
kolme taloa peltojen keskellä. Ruokosen kantatalo
on vanha Ylisotkamo Sirwiölä 27, joka isojaossa
sai nimen Ylisotkamo 40 Ruokos ja Erkkilä (Eerikkilä) numeron 39. Näistä Erkkilä on erotettu nyt jo
puretusta Ruokosen kantatalosta (läheisyydessä
tallella vielä Välitalo). Erkkilästä on jaettu sittemmin Neuvola.
Erkkilä on sekin vanha asuinpaikka, minkä voi
päätellä vaikkapa pihapiirin rakennusten iän perusteella ja siitä tiedosta, että isossajaossa vuonna
1844 talo oli kantatila.
Erkkilä on yksi Fredrik Halosen pojilleen 1800luvun lopulla ostamista tiloista. Hänen poikansa
Heikki rakensi Erkkilän päärakennuksen noin
vuonna 1923. Kivinavetta on vuodelta 1930, joskin
sen hirsisessä yläosassa on vuosiluku 1881. Pihaaitta on kaksiosainen ja koristeeton, lisäksi pihassa
on lautarakenteinen varasto, heinälato, sekä rannassa sauna. Ylärinteen puolella on kaksi vanhaa
aittaa, joista vanhemmassa on otsa ja seinässä kaiverrettuna vuosiluku 1801. Toinen aitoista lienee jo
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150 vuotias ja siinä on koristeelliset hirsikonsolit.
Pikkuaitat ovat mainion näköinen pari! Piirin eteläpuolella on lisäksi vanha riihi ja latorakennus.
Läheisyydessä on Neuvolan yhä asuttu talo. Pellolta on löydetty useita rakennusten pohjia ja mm.
Ruotsin kruunu vuodelta 1732.
Piha-aitta kätkee erikoisuuden, sen alla on nimittäin kivestä holvattu kellari. Tilan isännät ovat olleet kuuluisia kivenhakkaajia, joiden käsialaa ovat
monen sotkamolaisen talon kellarit ja navetat.
Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Sen tekninen kunto vaatisi nopeita toimia etenkin kivinavetan kohdalla. Pienmaisema on
hieno. Kohde sijaitsee omassa rauhassaan piilossa
kaikilta teiltä.
12.3 Hemmilä, Suovaara (P)

erikoinen asuinrakennus
vanhoilla pihapuilla maisemallinen merkitys kirkonkylälle saakka
vanha niittysauna
Suovaaran isoluhti
Katsottaessa Hirvenniemeltä pohjoiseen voi huomata kaukaisen vaaranselänteen, jolla erottuu
muutamia suurten kuusten latvoja. Kuusten juurella on Hemmilän talo, joka on erotettu naapuristaan, kantatalo Suovaarasta vuonna 1928. Samalla
kivenheiton etäisyydellä sijaitsevasta kantatalosta
on siirretty sivurakennuksia, jotka löytyvät yhä
Hemmilän pihapiiristä. Jyrkän rinteen nikamassa sijaitsevassa pihapiirissä on erikoinen asuinrakennus vuodelta 1928, kaksiosainen piha-aitta
vuodelta 1814, vilja-aitta vuodelta 1870, vuonna
1830 tehty niittysaunanakin palvelut savusauna ja
riihi riihilatoineen. Suovaaran talosta löytyy vielä
vanha ja erittäin kauniisti vuonna 1823 vuoltu isoluhti kammioruusuineen. Luhti on kaksiosainen
ja – kerroksinen.
Hemmilän neljähuoneinen asuinrakennus on
tehty hirrestä korkean lohkokivisokkelin päälle.
Jyrkässä rinteessä sokkelin sisäpuolelle on syntynyt luonnollisesti lisäasuintilaa. Kellaria on nimitetty pirttikeittiöksi (myöhemmin paja). Sen sivulla
ovat lisäksi kiviset varasto- ja kylmäkellaritilat. Talossa on rakennusajankohtaan nähden tyypillinen
jyrkkä katto ja hyvin tehty lautavuoraus.
Piha-aitassa on tuohimalkakate, joka on alkanut vuotamaan. Rakennus on koristeeton. Viljaaitta on suorasivuinen, suorilla poskilla ja siinä
räystään hirsissä on reunakallistus eli ruusaus.
Sauna on hyvin matalaa itäsuomalaista mallia ja
käyttökunnossa. Se on sijainnut aikaisemmin niittysaunana ja tuotu paikalle 1920 – luvulle. Sauna
on harvoja todella vanhoja saunarakennuksia,

yleensä rakennustyyppi oli helposti syttyvänä
varsin lyhytikäinen. Hirsinen navettarakennus
on heikossa kunnossa, sillä kate on pettänyt.
Kohde sijaitsee erikoisessa vaaramaastossa ja
pihapiirin rakennuksilla on jokaisella suuri rakennushistoriallinen arvo. Kunnossapidon puutteet
tulevat kostautumaan nopeasti arvojen laskuun.
12.4 Heteahon suuri metsälaidun (M-),
sivulaidun ja haka (P+), Halmevaara, Paakki

maakunnallisesti arvokas metsälaidunalue
Heteahon metsälaidun on pääasiassa kuusivaltaista metsää, johon liittyy myös kangaskorpea, rämettä ja sekapuustoista metsälaidunta. Haka-alueen
lounaisosassa on pienruohoniittyä ja eteläosassa
on harvaa koivikkoa. Lepikot ovat syntyneet kaskimaille, joita on niitetty ja laidunnettu aina 1950
– luvulle saakka. Heteahon mailla on virtava puro
ja kirjolohiallas. Kohde on maakunnallisesti arvokas ja liittyy Halmevaaran suureen hakamaakokonaisuuteen.
Suuren laitumen lisäksi tilalla on laidunkäytössä
toinen pienempisivulaidun ja haka-alue. Pienen
laitumen puusto on koivua ja kuusta. Paikoin on
hakattuja ja uudistettuja aloja, joilla vadelma rehottaa. Haka sijaitsee kylätien varressa. Aluskasvillisuus on nurmiröllin, nurmilauhan ja puna-ailakin
valloittamaa. Aluetta on kaskettu, mistä kertovat
kiviröykkiöt lepikossa. Laidunnus turvaisi alueen
säilymisen. Harmaaleppää tulee suosia.

Ruokosen Erkkilän riialaudat.

12.5 Kaukola, Vihtamo (P)

vanhoja rakennuksia

Rinteelänvaaran pohjoispuolella on vanhaa lehtomaastoa, jossa kauniilla jääkauden muokkaamalla harjanteella sijaitsee Suoniemen (vanha Niemi)
kantatalosta lohkottu Kaukolan talo. Pihapiiri on
kerroksellinen, mutta sen vanha rakennuskanta on
tallella. Uuden päärakennuksen lisäksi myös vanha on entisillä sijoillaan. Komeassa kaksikerroksisessa hirsitalossa on mansardikatto. Rimalautavuorattu, punainen ja T-ikkunoilla varustettu talo
on nyt varastona, mutta kohtuullisessa kunnossa.
Umpikuistin kautta pääsee suoraan pirttiin ja siitä
keittiöön ja kamarihuoneeseen.
Navetta on rakennettu 1940 – luvulla, ja uudempi päärakennus 1970 – luvulla. Vanhan navetan yhteydessä L-muotoisessa sakarassa sijainnut talliosa
on siirretty kauemmas pihapiiristä, ja se toimii varastona. Uuden talon edessä sijainnut vuonna 1888
rakennettu pariaitta on myös siirretty vanhan talon
sivulle. Yksikerroksisen ja suorasivuisen aitan päätyyn on lisätty rankorakenteinen osa.

Kilpelä.

Korkea.

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

305

Pariaitan takana sijaitsee vilja-aitta 1930 – luvulta. Sen pohjoispuolella rinteessä on vanhasta
riihestä muokattu paja. Pajassa on tallella ahjo ja
välineistöä. Riihi ja lato pihatien varressa ovat huonokuntoisia. Kaukolan ympäristöstä on löydetty
useiden vanhojen rakennusten pohjia, joista osassa
on paksu pikikerros. Perimätiedon mukaan tilan
mailla on vainoaikaan sijainnut karkupirtti.
Kaukolan ympäristössä on paljon vanhoja hakamaita ja lepikoita. Suurin osa niistä on nyt kuitenkin metsittymässä.
Kaukolan vanhat rakennukset ovat rakennushistoriallisesti huomionarvoisia ja maaston pikipohjaiset rakennuspohjat kannattaisi tutkia. Suoniemen pohjoispuolella sijaitsevalla Hevossuolla
on osin vielä tallella huomattava määrä vanhoja
suoheinälatoja.
12.6 Kilpelä / Tuhkala, Suovaara (P)

hienot aitat, mainiot kaukomaisemat

Ylisotkamo 35 Kivijärvenä tunnettu talo muuttui
isojaossa 32 Kilpeläksi. Kantatalo jaettiin kahtia
1900 – luvun alussa. Syntyi Tuhkala, jonka navetta- ja talousrakennukset olivat yhteiset Kilpelän
kanssa aina 1930 – luvulle saakka. Kilpelään on
tehty asuinrakennus uudelle paikalle kauemmas
alarinteen puolelle vuonna 1944 ja silloin sen pihaan on siirretty komea pihaluhti Tuhkalan puolelta. Kantatalon paikalle jäi mm. vanha vilja-aitta.
Nykyään juuri aitat ovat paikan vanhimpia ja
huomionarvoisia rakennuksia. Vanha Tuhkalan
talo on vielä olemassa, mutta se on muutettu autotalliksi ja varastoiksi.
Kaunis vilja-aitta on kaksikerroksinen ja siihen
on rakennettu tuutit viljan pudotusta varten. Yläkertaa on käytetty myös lihan säilytykseen, ja sisäseinillä on kirjoituksia. Aitan tekevät erityisen
komeaksi ruusaukset eli räystäskallistukset. Aitta
on osin pahoin kulunut, ja sen iäksi voisi arvuutella
noin 250 vuotta.
Kilpelän kaksikerroksinen ja kolmiosainen pihaluhti on erittäin hienoa käsityötä. Erikoisesti
huomio kiinnittyy salvoksiin ja kattovuoliaisten
kauniisti veistettyihin päihin. Mahtavuutta korostaa luhdin sijoitus rinteeseen.
Kilpelä / Tuhkalan aitat ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Näköetäisyydellä rinteessä
sijaitsee vanha Suovaaran koulu, joka yhdessä
kohteen ja Tolpan talon kanssa muodostavat mukavan näköisen perinnemaisemaympäristön. Peltoja viljellään, mikä takaa parhaiten ympäristön
säilymisen. Tuhkalan ympäristö on kumpuilevaa
vaaranpäällystä ja idästä etelään avautuvat mitä
komeimmat kaukomaisemat.
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12.7 Kivelän laidun, Paakki (M-)

laajakokoinen laidunalue, erittäin vaihteleva
Kivelän laaja haka ja metsälaidun sijaitsevat Paakinmäen koillisrinteessä ulottuen korpinotkon yli
viereisen Lehmimäen lounaisrinteeseen. Laidun
koostuu hyvin erilaisista osista, joista edustavimmat ovat harmaaleppävaltaisia hakoja. Lehmimäen rinteen haka on biotyyppinä näistä arvokkain.
Sen kasvillisuus on tuoksusimakkeen täytteistä
tuoretta pienruohoniittyä. Paakinmäen rinteessä
on jylhää lehtomaista puustoa, ja korpinotkossa
on pieniä puroja kasveineen. Aluetta halkoo UKK
– reitti ja kylän valaistu latu-ura. Alueita on niitetty
1950 – luvulle saakka ja sen jälkeen niitä on laidunnettu. Alueella on paikkoja, joita uhkaa umpeen
kasvaminen.
12.8 Koivuniemen haka ja
metsälaidun, Sipolankylä (P)

tyypillisiä mutta toisiinsa nähden erityyppisiä laidunmaita vierekkäin
Vihtamojärven pohjoispäähän sijoittuvan tilan ympäristössä on kapeita, lohkomaisia luonnonlaitumia. Alueen kallioperä on granodioriittistä gneissiä. Yksi laidunlohko on pääasiassa sekapuustoista hakaa, jonka kasvillisuudessa on metsälajeja.
Perinnekasvillisuutta edustavat muun muassa
rönsyleinikki ja nurmilauha. Kallioisessa osassa
lohkoa on nurmirölliä ja jäkkiä niittymaisemassa.
Toinen lohko on harmaaleppähakaa, jonka aluskasvillisuus on tuoretta heinäniittyä kasveinaan mm.
nurmilauha sekä niitty- ja rönsyleinikki.
Kolmas lohko on kuusimetsälaidunta. Laidunnus jatkuu nykyisin usean hevosen voimin.
12.9 Komulan metsälaidun, Halmevaara (P)

osa Halmevaaran kaunista perinnemaisemaa
metsäorvokki

Laidun on osa Halmevaaran hienoa perinnemaisemaa. Komulan laidun sijoittuu vaaran länsirinteeseen Komulan peltojen alapuolelle. Vanha
harmaalepikko on muuttumassa kuusikoksi, jota
laidunnetaan säännöllisesti. Paikoin laidun on
tuoretta ja sekapuustoista metsälaidunta. Alueella
kasvaa erikoistarkkailun alla harvinaista metsäorvokkia. Alueen lounaisosassa on lähde, jonka ympäristössä kasvaa hiirenporrasta ja mesiangervoa.
Ympäristö on vanhaa kaskimaastoa, jota on niitetty
ennen laiduntamista. Laitumen yhteydessä on pari
laidunpeltoa.

12.10 Korkea, Korkeankylä, Paakki (P)

vanhoja rakennuksia

Aivan Sotkamon luoteisrajan tuntumassa Kontiomäen läheisyydessä olevan mäenharjanteen päälle
on syntynyt talo, joka on saanut nimekseen Korkea.
Ympäröivä maasto harjanteen ympärillä on alavaa
ja talon kohdalta onkin yllättävän pitkät näkymät
kohti Kajaania.
Korkean talo on kesäkäytössä ja yhä kaunis perinnemaisema hakamaineen ja lepikoineen on vielä
osin tallella. Ympäristö on kaunista ja vanhaa pihatietä pitkin kaakosta taloa lähestyttäessä suorastaan maalauksellinen. Pihapiirissä on päärakennus, navetta, varasto, leikkimökki ja sivurakennus,
joka on toiminut pienenä asuntona.
Päärakennuksen vanhin osa on pirtti ja se on kapearunkoinen. Siihen on liitetty uudet kamarit sisältävä pääty 1940 – luvulla ja aseteltu kuisti runkojen nivelkohtaan. Samalla talo on tehty kaksikerroksiseksi. Ikkunat ovat kuusiruutuiset ja vuoraus
rimalautaa. Taloa vastapäätä pihan pohjoissivulla
on 50 – luvulla rakennettu harmaatiilinavetta. Länsisivulla on hirsinen piha-aitta.
Leikkimökki on sievä ja sijoitettu kauniiseen paikkaan pihlajakujan varteen.
Korkean päärakennuksella on rakennushistoriallista arvoa ja pihapiirin ympäristö on perinneympäristöistä pitävän päiväuni, joskin hieman ränsistynyt sellainen.
12.11 Kuokkapenttilän laidun, Paakki (M)

maakunnallisesti arvokas laidunalue päätien varressa
Paakin koulun ympärille levittäytyvä laidunalue
on maisemallisesti erikoisen keskeisellä paikalla
paikallistien kahta puolta. Alueella on paikoin
harmaaleppähakaa ja koivikkoja. Valtalajeja ovat
nurmilauha, lampaannata ja nurmitatar. Aluetta
laidunnetaan enää harvakseltaan ja osittain. Vaaraalueella on asuttu satoja vuosia ja ihmisen kosketus
on jokaisen aistittavissa paikan päällä. Siten laidunmaat yhdessä koulun ja sen korkean pihapuuston kanssa muodostavat päätien varressa hyvin
selkeästi aistittavan porttimaisen kohteen.
Kohde on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
12.12 Loson haka, Losovaara (M-)

maakunnallisesti arvokas harmaaleppähaka
Suovaaran pohjoispuolella sijaitsevan Loson talon
haka on kaksiosainen. Pohjoiseen viettävässä rinteessä on komea haka, joka on eheä kokonaisuus.

Itäosissa on tiheä harmaaleppävaltainen haka.
Maassa on sammalmättäitä ja maakiviä, joiden seassa kasvaa hieno kokoelma kasveja: metsäkurjenpolvea, suo-orvokkia, rönsyleinikkiä, mesimarjaa
ja metsätähteä. Osassa hakaa on tuoksusimaketta
ja nurmipiippoa. Laitumen länsipää on kuluneempaa ja alueella on vanha pelto.
Loson navetan läheisyydessä on hirsilatoja ja aittoja. Rakennusten ja aitojen kokonaisuus elävöittää
kulttuurimaisemaa. Aluetta on niitetty ennen 1950
– luvulla alkanutta laiduntamista. Paikallistien
toisella puolen on Sirviölän haka (katso Sirviölän
haka, Suovaara).
12.13 Mikkola, Torinkylä (haka
P+, rakennukset P)

kaunis ja käytössä oleva laidunhaka
Naapurinvaaran Konapan peltoaukea ulottuu
etäälle pohjoisen puolelle ja rajoittuu Mikkolan
talon peltoihin. Aluetta halkoo ns. viinatie eli Pohjavaaralta Kuhmoon ulottuva päätie. Mikkolan
ympäristö on perinnemaisemakohde tien varrella.
Talosta on tietoja 1800 – luvulta saakka. Pihapiiri
on kerroksellinen ja sen huomionarvoinen vanha
päärakennus on talo vuodelta 1939. Harjakattoinen ja hirsirakenteinen talo on paritalo ja siinä on
keltainen vaakavuoraus. Umpikuisteja on kaksi ja
aukotus on symmetristä. Ikkunat ovat ruutumallia
ja kuistit pieniä umpikuisteja. Talo on tehty aikana
jolloin puurakentaminen eli kukoistustaan, ja sillä
on rakennushistoriallista arvoa.
Mikkolan peltoja viljellään ja ympäristön hakamaita laidunnetaan. Talon lähellä sijaitsee erittäin
kaunis leppähaka. Puusto on vanhaa ja siinä on
runsaasti kääpiä ja jäkälää. Puuston uusiutuminen
on käynnissä. Alueella on runsaasti puna-ailakkia
ja rinteen yläosassa nurmilauhaa, nurmirölliä ja
niittyleinikkiä. Alarinteellä viihtyy saniainen. Alueella kasvaa myös tuoskusimaketta.
12.14 Notkolan haka ja
metsälaidun, Halmevaara (-)

muutoksen alla oleva entinen haka
Notkolan tilan hakamaa on metsitetty. Entisen
hakamaan puusto oli harmaaleppävaltaista ja
tuoreen niityn luonnehtimaa kenttäkerrosta elävöittivät pienet ketolaikut. Huomionarvoisia lajeja
olivat kissankäpälä ja metsäorvokki. Kaskeamisen
tuloksena alun perin syntynyttä lepikkoa niitettiin 1960-luvun lopulle saakka, jolloin alue otettiin
laidunnuksen piiriin. Laidunnus päättyi 1990-luvun lopulla, jolloin haka otettiin metsätalouden
piiriin.
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12.15 Nurmi, Vihtamo (P)

vanha asuinpaikka
vanhoja rakennuksia
isoluhti
kivinavetan rauniot

Vihtamon kylällä verotettiin jo 1570 – luvulla huonemiehiä ja kylä merkittiin virallisiin papereihin
Vitzamåll – nimellä. Rappasotien jälkeen 1600 – luvun alussa kylältä löytyi viisi veroa maksavaa taloa, joista yksi on ollut vanha Alasotkamo 5 Sirwiölä Torinkylällä. Talon maat on jaettu kolmen savun
kesken isossa jaossa, jolloin Sirviölästä on syntynyt
Nuasjärvi 22 Tori, 23 Autiopelto ja 24 Nurmen talo
Vihtamojärven rantaniemelle. Näillä paikoilla oli
siis asuttu jo pitkään tätä ennen, perimätiedon mukaan 1600 – luvulta saakka. Vanhimmassa Kainuuta esittävässä kartassa vuodelta 1650 on paikalle
piirretty talon merkki, mutta se lienee kuitenkin
tarkoittanut Sirwiön tai Autiomäen taloa.
Nurmi sijaitsee kauniilla järvenrannan kumpareniemekkeellä, joka ajoittain on muuttunut saareksi
kevättulvien myötä. Pihapiirissä on kolme vanhaa
rakennusta. Asuinrakennus on tehty vuonna 1934,
ja kaksiosaisessa isoluhdissa on veistomerkintä
”1884 HK”. Luhdin yläosassa on räystäskallistus
eli aitta on tehty koreasti ”ruusulle”, kuten sanottiin. Kolmas rakennus on kivinavetta, jonka katto
on romahtanut. Sen kiveen on isketty valmistumisvuodeksi sama kuin aitassa, 1884.
Rannan tuntumassa on lisäksi verkkoaitta ja
vanha rantasauna.
Pihapiirin tuntumassa on syrjempää tuotu riihirakennus, jonka hirressä on teksti ” 1870 Helenan
päivänä”. Rakennus on hyväkuntoinen ja punamullattu.
Nurmen ympäristö on pajukoitumassa umpeen,
mikä on sääli, sillä pellot, niityt, hakamaat, lepikot
ja suoniityt ovat aikaisemmin olleet kaunis ja monipuolinen ympäristö järven rannassa.
Nurmen rakennuskanta on rakennushistoriallisesti arvokasta, mutta navetan kohtalo lienee
sinetöity.

veistotyön opettaja Eelis Veiste (aik. Westerlund).
Paakinmäkeläisten haaveista tuli totta 1.9.1906,
jolloin koulu aloitti vuokratiloissa toimintansa.
Komea hirsitalo lohkokiviperustuksineen rakennettiin yhteisenä voimainponnistuksena Alatalosta
lohkaistulla tontille, ja se vihittiin käyttöön vuonna
1911. Piirustukset oli havaittu hyviksi ja ne päätettiin myydä Paltamon kunnalle 30 markalla.
Ulkoisesti talo on tyyliltään klassinen ja väriensä puolesta kertaustyylinen. Taloon rakennettiin
umpikuisti, pitkä eteistila uuneineen, luokka- ja
veistosali, opettajan huone sekä keittiö. Koulua
päädyttiin laajentamaan vuonna 1939, jolloin länsipäätyyn tehtiin toinen kuisti, josta oli käynti opettajan asuntotiloihin. Uusi koulurakennus tehtiin
vanhan viereen vuonna 1956. Vanhaa käytettiin
erilaisiin kylän tapahtumiin ja kerhoihin, sekä etenkin lentopalloharrastukseen vielä 1980 – luvulla.
1990 – luvulla kyläläiset tekivät taloon remontin
yhteistyössä Kainuun Museon ja Kainuun Ympäristökeskuksen kanssa.

12.16 Paakinmäen entinen koulu, Paakki (P)

vanha koulurakennus alkuperäisasussaan
tienvarsimaisemakohde

Korhosen suvun asuttaman Naapurinvaaran ja
Paakin välisen vaarajakson pohjoisosassa oli vielä
1600 – luvun lopulla reilusti tilaa uusille taloille,
jolloin Paakinmäelle asettui asukkaita Vilmilään
ja Alatalon seudulle. 1800 – luvun loppuun mennessä väkimäärä oli kasvanut melkoiseksi, ja Paakinmäelle suunniteltiin koulua useaan otteeseen.
Lopulliset piirustukset laati Kajaanin seminaarin

Paakki - Halmevaaran maisemia syysaamuna.
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Rakennus on hyvässä kunnossa. Sillä on huomattavan pitkä historia koulurakennuksena ja yhdessä vaara-, pelto- ja tienvarsimaisemien kanssa
sillä on erikoinen maisemallinen arvo. Uudempi
koulurakennus on yksityiskotina.
12.17 Peltolan haka, Paakki (P-)

maisemallinen haka päätien sivussa
Haka sijoittuu koulun eteläpuolelle lähelle Peltolan
taloa. Alue on ollut pois käytöstä, mutta erottuu
silti yhä edukseen. Vadelma, lepikko ja kuusentaimet valtaavat alaa. Lajisto on niukkaa, mutta
siinä erottuu nurmirölli, joiden lomassa kasvaa
pystykatajaa. Hakaan sisältyy pari pientä peltoa
ja sen lävistää UKK – reitti. Peltolan pieni vilja-aitta
sijoittuu haka-alueelle. Peritalon laitumet liittyvät
Halmevaaran laajaan haka-alueeseen.

310

Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2008

12.18 Peritalon laitumet, Halmevaara (P+)

taantuvia laitumia Halmevaaran suurella hakamaaalueella
Halmevaaran rinteillä sijaitsee kaksi erillistä Peritalon metsälaidunta. Vanhalle kaskimaalle syntyneet lepikot ovat komeita laidunmaa-alueita.
Länsipuolinen laidun on kylläkin metsittymässä
ja aluskasvillisuus on pääasiassa tuoretta kangaslajistoa. Itäpuolinen laidun on sekin puustoltaan
kasvamaan päin. Ylispuuna on koivua. Tien varressa on kohteen hakamaisin osa, joka kasvaa jäkkiä, nurmirölliä ja puna-ailakkia. Tien sivussa on
muutamia kiviröykkiöitä.

12.19 Piirola – Piirala, Tuulimäki (P)

hyvin erikoinen pihapiirikokonaisuus vaaran laella
Korhosen suku
Naapurinvaaran taakse Wihtamoon kulkeutui
1600 – luvulla Korhosten sukua ja nykyisen Sipolankylän Sipola eli Nuasjärvi 1 Korhola on suvun
kantatalo. Siitä on erotettu jo hyvin varhain Tuulimäen Piirala, jonka virallinen nimi oli vuoteen 1845
saakka Nuasjärvi 2 Korhola. Claess Claessonin
vuonna 1650 piirtämässä kartassa on Wihtamossa
kolme taloa, joista Tuulimäellä on kaksi taloa. Toinen näistä on Sipola ja toinen mahdollisesti Piiraala
/ Korhola (Metelinmäen talo lienee ollut Piiralaa
nuorempi).
Nykyään vaaramaisemaan sijoittuvalla peltoaukealla on kerroksellinen kolmen talon pihapiiri.
Vanha Piirolan talo sijaitsee sen keskellä. Perimätiedon mukaan se on veistetty Paakin Halmevaaran puista ja koottu pihapiiriin ensimmäiselle
vuonna 1900. Talon ja kaivon välimatkan takia
päätettiin taloa siirtää nykyiselle paikalle vuonna
1917. Rakennus on leveärunkoinen hirsipintainen
talonpoikaistalo, jossa on 9 x 9 metrin kokoinen
pirtti isoine patsasuuneineen, kamariksi muutettu
eteinen, kyökki ja väliseinän takana toinen asunto,
jossa on sali ja kaksi kamaria tupakeittiönä. Umpikuisteja rakennuksessa on kaksi, toinen pirttiin ja
toinen erikoisesti päädystä saliin.
Piiralan puolella on vanha ja pienempi taitekattoinen hirsitalo 1800 – luvun lopulta. Siihen
on tehty mansardikatto 1928 ja reipas remontti
1980 -luvulla. Talon kuisti on niin ikään sijoitettu
päätyyn. Piiraalan ja Piirolan talot ovat pihapiirin
länsipuolella, ja niitä vastapäätä on kaksi navettaa,
joiden välistä saavutaan pihapiiriin. Navetat ovat
hirsirakenteisia ja niissä on solat ja lautarakenteiset
latotilat. Piirolan talon puolelta on siirretty pihaaittoja syrjemmäksi ja niiden tilalle on rakennettu
uusi tiilitalo. Punatiilisenä se ei ole pahin mahdollinen vaihtoehto vanhassa pihapiirissä ja matalana se
antaa hierarkkista tilaa suurelle päärakennukselle.
Piirolan pellon syrjällä on em. piha-aitta, jossa
on kaksiosainen luhtiosa ja rankorakenteinen varasto. Sen takana on vilja-aitta 1800 – luvulta, jonka
erikoisuutena on lippakatos oven päällä. Muuten
aitta on koristeeton ja suorasivuinen.
Koska Piirolan talossa on kaksi puolta, toisen
puolen tarpeelliset kotieläintilat on tehty länsipuolen pellolle pihapiiristä johtavan saunapolun
jatkeeksi. Navetta on hirrestä ja siinä on lautainen
lato-osa ja siihen on kytketty kiinni vanha aitta.
Ympäristössä on latoja, saunoja ja riihiä vähän joka puolella. Rakennukset sijaitsevat laajalla peltokummulla, jota rajaavat lepikot joka suunnasta.
Kaikesta näkee, että paikalla on asuttu pitkään.

Kohde vaatisi perusteellisen rakennus- ja ympäristöinventoinnin, paikka tarjoaa paljon tutkittavaa.
Piirola – Piiralan yhteispihapiiri ympäristöineen
on aito kainuulainen vaaran laelle syntynyt taloyhteisö, jonka rakennuskannasta on vielä paljon jäljellä. Se on kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoinen
soppa ja rakennushistoriallisesti arvokas. Peltojen
syrjät, hakamaat ja lepikot muodostavat Tuulimäellä suuria yhtenäisiä alueita vieläkin, erityisesti
Piirola – Piiralan läheisyydessä.
12.20 Rinne, Paakki (P)

vanhoja rakennuksia
savupirtti
isoluhti

Paakinmäen etelärinteellä pelto- ja niittymaiseman
keskellä on komea talovanhus, jonka pirtti on erikoisen vanha. Perimätiedon mukaan se on tehty
1800 – luvun puolivälissä Halmevaaran puista.
Rinne on oikeastaan kantatalo Alatalon puolisko,
sillä Alatalo sijaitsi samassa pihapiirissä ja Rinteen
puoli oli alkujaan sen toinen talo. Kantatalo on ollut
alkujaan nimeltään Alasotkamo 18 Korhola, mutta
isojaossa saanut nimekseen Nuasjärvi 35 Alatalon.
Alatalo on ollut Paakinmäen ensimmäinen veroa
maksava talo. Kylän koulun tontti on lohkaistu
Alatalon maista.
Alunpitäen pirtti on kuulunut rakennukseen,
jonka harja on ollut poikkisuuntaan nykyiseen
nähden ja sen erottaa mm. pirtin kattorakenteista.
Laipio on tyypillinen savupirttiholvi ja sen alapinnassa vuorottelee leveä kirveellä veistetty haljasloso sekä kolme pientä pyöreää puuta koko laipion
alueella. Tämä on ainoa täysin säilynyt vanhakantainen savupirtin laipiomalli Sotkamon alueella.
Pirtin lisäksi talossa on pieni umpikuisti, keittiö
ja kaksi tilavaa kamaria. Ikkunat ovat T – mallia
ja räystäät pitkät. Talossa on asunut rautatien rakentajia 20 – luvulla ja se on äskettäin jäänyt kesäkäyttöiseksi.
Pihapiirissä on pieni isoluhti ja kookas vilja-aitta, sekä Alatalon talon rauniot. Isoluhti on arviolta
1700 – luvun lopulta ja tyypiltään rintamallia Aitassa on kaksi kerrosta ja osaa. Toisen aitan oven
paneelikoristelu on tyypillinen 1700 – luvun lopun
rakennusten kalanruotomalli. Aitan jatkeena on
rankarakenteinen varastorakennus.
Vilja-aitta on tyypillinen koristeeton ison talon
kaksikerroksinen aitta. Rakennus lienee noin 150
vuotta vanha.
Rinteen rakennukset ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Alatalon ympäristössä on poikkeuksellisen paljon vanhoja hakoja, niittyjä ja lepikoita. Niiden arvo on häviämässä puustoutumisen
myötä.
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12.21 Sirviölän haka, Loso (P+)

kaunis ja yhtenäinen harmaaleppähaka
Suovaaran pohjoispuolella sijaitseva Sirviölän
haka sijaitsee Loson talon hakamaiden vieressä.
Sirviölän haka muodostuu leikkohaasta ja metsälaitumesta. Niukkalajinen maasto on kumpuilevaa
ja paikoin hyvin märkää. Edustava lepikkohaka on
tyypillinen vanha niitty, jonka laidunnus on aloitettu 1930 – luvulla. Haan yhteydessä on peltoa.
12.22 Suovaara, Suovaara (P)

isoluhti
Rinteen savupirtin pääty on mittasuhteiltaan klassinen.

Katso vanhan luhdin tiedot kohteesta Hemmilä,
Suovaara.
12.23 Suovaaran entinen koulu (P)

kivikoulu maalaismaisemassa

Koulunkäynti kylällä on aloitettu yksityistiloissa
Tolpan talossa 30.8.1927. Kivinen koulurakennus
valmistui vuonna 1939 eli juuri ennen sotia. Kivinen ja rapattu kaksi luokkahuonetta sekä opettajan
asuintilat käsittävä talo on hyvin kasarmimainen.
Ikkunat ovat ruutumallia, ja nurkkia on korostettu
pilasterimuodoilla ja kissanpenkeillä. Rankorakenteinen, rimavuorilaudoitettu ja punamullattu piharakennus on myös tallella. Mainio rakennuspari on
hyvin juhlava etelärinteen lehtomaisessa ympäristössä. Ylärinteen puolella on urheilukenttä.
12.24 Tolppa, Suovaara (P)

vanhoja rakennuksia

Suovaaran kaunis koulu.
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Vanha ruotusotamiehen torppa sijaitsee vanhan
kantatila Kilpelän läheisyydessä. Rasilan talosta
lohkottu tila on vuodesta 1899 kuulunut Tolosen
suvulle. Pihapiirissä on päärakennus, navetta, talliaitta ja vilja-aitta. Tilalla toimii nykyään Marjatila
Kuusela, jonka tuotantotilat ovat pihapiirin ulkopuolella. Päärakennus on kunnostettu asuintiloiksi. Talo on tehty hirrestä vuonna 1934. Pihapiirissä
on 1950 – luvulla rakennettu tiilinavetta, varasto,
riihi ja vanha Rönkön talosta Rekivaarasta tuotu
vilja-aitta. Aitassa on kaunis alkuperäinen sisään
aukeava ovi maasepän tekemine lukkoineen. Malliltaan aitta on otsa-aitta.
Tolpan vanhoilla rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa ja niillä on myös maisemallista
arvoa. Tilan lammen rantaan on koottu muutamia
vanhoja rakennuksia maatilakäyttöön.

12.25 Torinkylän entinen koulu, Torinkylä (P)

suuri ja tyylikäs koulurakennus

Torinkyläläiset kävivät koulua aluksi Naapurinvaaran koululla. Lapsimäärän kasvaessa Päätalon
pirtti otettiin koulukäyttöön 6.9.1934 alkaen. Torin
eli nykyisen Aittolan maista lohkottu oikea koulutalo on valmistunut vuonna 1948. Kunnan rakennusmestari Erkki Jolman suunnittelema suuri
rakennus sijaitsee kylän keskustassa peltoaukean
keskellä loivasti kaakkoon laskevassa maastossa.
Koulun ympärille on kasvanut korkeaa maamerkkimäistä puustoa. Koulun oma puutarha on kaunis, joskin lajisto osin vanhaa. Koulu on korkealla kivijalalla ja kaksikerroksinen. Ullakkotila on
myös korkea, joten talo näyttää kauempaa kolmikerroksiselta. Luokkatiloja on kahdessa kerroksessa! Rimavuorilaudoitettu hirsirunkoinen talo on
tyypillinen ns. metsäfunkkista ja klassisia aiheita
sisältävä rakennus, jonka yksityiskohdissakin on
pyritty hyvään ulkonäköön. Tiilikatteinen, ruutuikkunoin varustettu ja kevyillä kuisteilla varustettu rakennus on maalattu keltaiseksi ilman nurkkalautoja. Rakennuksessa on tyyliteltyjä ikkunoita,
mm. päädyn pyöreä ja portaikon vaakasuuntaiset
ikkunat. Koulu on kyläläisten omistuksessa ja tilat ovat vuokralla. Pihapiirissä on talousrakennus
ja sauna 1950 – luvulta sekä suuri urheilukenttä.
Torinkylän koulu on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Sen arvoa nostaa kaunis ympäristö
piharakennuksineen ja hoidettuine puutarhoineen.
Rakennusten kunnossapito tulee olemaan omistajalleen melkoinen haaste.

Torinkylän komea koulu.

12.26 Tuomelan niitty ja haka, Torinkylä (P+)

Briso -tallin eli Tuomelan hevoslaitumet.

Torinkylän eteläpuolella hevostallin läheisyydessä
on hevoslaidun, josta valtaosa on harmaaleppähakaa ja osa vanhaa metsälaidunta. Alueella on
yhtenäisiä vadelmapensaikoita. Seassa sinnittelee
ahomansikka, nurmitatar, mesiangervo ja tuoksusimake. Lepikon keskellä maaston korkeimmalla
kohdalla on pieni kangassaareke, jolle on muodostunut varpu- ja metsälauhavaltainen kuusimetsälaidun. Laitumen eteläosissa on niittyä. jossa
kasvaa nurmirölliä, siankärsämöä, kissankelloa ja
ahomansikkaa. Laitumen reunoilla on jyrkkiä törmiä, joiden kasvillisuus on ketomaista huopakeltamoineen, kissankelloineen ja ahosuolaheinineen.
Puuston kaunis rakenne tulisi esille vadelmapuskia
raivaamalla. Kuivahkoja niittyjä ketotörmineen on
Kainuussa vähän. Tämä laidunalue pääsisi oikeuksiinsa hoidolla ja laajemmalla laiduntamisella.

Tuupala hyisenä syysaamuna.

uinuva ja hyvin kaunismaastoinen hevoslaidun
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12.27 Tuupala, Halmevaara (P)

vanhoja rakennuksia kerroksellisessa pihapiirissä
Tuupalan talo sijoittuu Paakin Halmevaaran etelärinteen hyllymäiselle peltoaukealle, jolta leviää
laaja maisema lounaasta länteen. Paikka on hyvin
aurinkoinen. Pihapiirissä on asuintalo, navetta, piha-aitta ja sauna. Pihatien varressa sijaitsee vanhoja
maisemapihlajia. Tuupala on Sotkamon Historia
-teoksen mukaan yksi Sotkamon viimeisistä kaskitaloista. Vielä 1930 – luvun alussa talon isäntä
on raivannut paitsi neljä hehtaaria peltoa, myös
hehtaarin kaskea.
Tuupalan talo on tehty 1920 – luvulla ja sitä on
korjattu 1950 – luvulla. Rakennus on erittäin sopusuhtainen ja se on säilyttänyt talonpoikaisasunsa.
Talossa on suuret T-ikkunat, umpikuisti ruutuikkunoineen ja pystyrimalaudoitus. Kattokaltevuus
on tarkasti yhden suhde kahteen. Talo toimii kesäasuntona. Pihapiirin navetta on punatiiltä ja se on
tehty 1950 – luvulla. Pihapiirin neljännellä sivulla
on rankorakenteinen pihasauna.
Tuupalan päärakennus on yksi Sotkamon puhtaimmin säilyneistä vanhoista talonpoikaismallisista taloista. Sillä on erityistä rakennushistoriallista arvoa.
12.28 Vesala, Vihtamo (P)

kerroksellinen ja arvokas pihapiiri
Autiomäen Vesala on lohkottu Autiomäestä 1920 –
luvulla, jolloin rakennettiin myös pihapiirin muut
rakennukset. Mäen rinteeseen sijoittuvan talon itäpuolella on vanha Autiomäen talo ja länsipuolella
Nurmen talo.
Vesalan pihapiiriin kuuluvat päärakennus, navetta, talliaitta, vilja-aitta ja alarinteen puolella
suuri riihi latoineen. Päärakennus vuodelta 1934
on malliltaan erikoinen. Hirsirakennuksen katto
on jyrkkälappeinen ja julkisivut rimavuorattuja.
Erikoista rakennuksessa on ruutuikkunoiden muoto ja niiden sijoittelu julkisivuissa. Kuisti on avomallia ja ulkoportaat on osittain upotettu siihen.
Pihan vastakkaisella puolella sijaitsee kaksiosainen
talliaitta. Hirsipintainen vanhus on koristeeton.
Pohjoissivulla on eleetön tiilinavetta 1950 – luvulta ja eteläsivulla todella vanha rinta-aitta, joka on
toiminut säilytystilana.
Alarinteen riihi on komea kooltaan. Siihen liittyy avokatos ja riihilato, jotka kaikki ovat yhden
katon alla. Ympäristössä on ihmisen pitkäaikainen
kädenjälki. Lehtomaisuus ja pellot jyrkässä rinteessä ovat tyypillinen kainuulainen yhdistelmä ja paikallisesti kotoisaksi tunnettu.
Vesalan kerroksellinen pihapiiri on rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus.

12.29 Välitalo, Ruokostenkylä (P)

vanha vilja-aitta, mahdollisesti Sotkamon vanhimpia
rakennuksia
erikoinen pihapiiri
kivinavetta
isoluhti
Naapurinvaaran takana Iso-Ruokosen rannassa on
kolme taloa peltojen keskellä. Ruokosen kantatalo
on vanha Ylisotkamo Sirwiölä 27, joka isojaossa
sai nimen Ylisotkamo 40 Ruokos ja Erkkilä (Eerikkilä) numeron 39. Näistä Erkkilä on erotettu nyt jo
puretusta Ruokosen kantatalosta (läheisyydessä
tallella vielä Välitalo). Erkkilästä on jaettu sittemmin Neuvola.
Välitalon pihapiiri on muokattu osin vanhasta
Ruokosesta ja sijoittuu sen länsipuolelle. Erkkilä
sijaitsee näköyhteyden päässä peltoaukean eteläreunassa (katso Erkkilä, Ruokostenkylä). Vanhan
Ruokosen talon paikalla on yhä näkyvissä peruskiveystä ja paikalla on yhä kaksi sen alla sijainnutta
kivikellaria, joilla on katokselliset porrashuoneensakin paikoillaan. Ruokosen länsipuolisten perustusten päälle on tehty vanhoista hirsistä pieni
piharakennus. Ruokosen vanhasta talosta on jäljellä reliikkimäinen koilliskulman kamarin uuni
savupiippuineen.
Välitalon puolelle on rakentunut vanhoista rakennuksista omaperäinen pihapiiri. Kivinavetta,
jossa on hirsinen talli ja osien välillä sola, sijoittuu
eteläsivulle. Talo on länsisivulla, piharakennus ja
vanha isoluhti itäsivulla. Kauempana on Ruokosen
vanha sauna. Välitalon sauna sijoittuu pihapiirin
pohjoispuolella aitoille johtavan polun varteen.
Pihapiirin päärakennus on korkea ja 1940 – luvulle tyypillinen yhdistelmä vanhaa pirttirakennusta ja puolitoistakerroksisen tyyppitalon sekoitusta. Rakennuksessa on korkea kaksikerroksinen
kuisti ja sen ikkunat ovat yläkerran ns. sali-ikkunoita lukuun ottamatta T – mallia. Taloa käytetään
kesäasuntona.
Isoluhti on kokenut kovia ja mm. sen rinnan
kammion alaosa on purettu pois. Toinen ovista
on alkuperäinen, eikä toinenkaan ole uusi, mutta
kooltaan kuitenkin kuin asuintalon ovi. Luhdin
hirsisalvoksissa on konsolikoristelua ja kattovuoliaisten nokkien varaan on varastoitu kolme vuoltua
pärekaton tekemisessä käytettävää riialautaa. Isoluhdin pielessä on yhä paikoillaan vanha portti.
Kivinavetta on tehty hyvin huolellisesti ja suurista kivistä. Rakennuksella ei ole ikää vielä paljoa
ja se lienee tehty 1950 – luvulla. Talliosa on mahdollisesti tätä vanhempi rakennus.
Ruokosen isännät ovat olleet kuuluisia kivenhakkaajia ja sen vuoksi talossa on kivisiä kellareita
kaksin kappalein ja todella hyvä kivinavetta. Sama
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Torinkylän maisemia.

asia näkyy naapuri Erkkilän aitan alle sijoitetussa
holvikellarissa ja kivinavetassa.
Aittapolun aitoista nuorin on tehty 1920 – luvulla ja sen on koristeeton suorasivuinen rakennus.
Tämän punaisen rakennuksen vieressä on harmaa
vanhus, jonka seinään on useampaan kohtaan koverrettu vuosiluku 1721. Kyseessä on mahdollisesti
Sotkamon vanhimpiin kuuluva rakennus. Aitta on
otsamallinen vilja-aitta, jonka edessä olevien poskien loveukset ovat pienet ja koristeelliset. Aitalla on
siltalankku ja sen lattia on pistomallia. Perushirret
ovat haljaksia, joten niiden alla on aikoinaan sijainneet sammakkohirret, mutta ne lienevät jääneet
alkuperäiselle paikalle, sillä rakennus on selvästi
siirretty. Ovi ei ole alkuperäinen, sillä ensimmäinen oviaukko ei ole sijainnut etuseinän keskellä.
Karmit tai oikeastaan pihtipielet ovat kyllä alkuperäiset. Oven ensimmäinen sijainti on johtunut aitan
sisäosien epätyypillisestä alkuperäisjärjestyksestä,
sillä laarit eivät ole sijainneet peräseinällä, vaan
aitan oikean puoleisella sivuseinällä. Aitan etuseinässä vuosilukujen vieressä on erilaisia merkintöjä
ja mm. onnea tuovia tähtikuvioita ja piruja estäviä
takaperin kirjoituksia.
Kolmas aitta on Ruokosen pihapiiristä siirretty
pariaitta, jota on käytetty myöhemmin ruumenhuoneena. Oveton rakennus on huolettomasti ja
huoltamattomana altis vaurioille. Pariaitan itäpuolella on pitkä rivi rakennuksia yhden katon
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alla. Rivissä on peräjälkeen ruumenhuone, hirsinen riihi, katos ja hirsilato.
Näiden aittojen ja riihirakennusten pohjoispuolella metsän reunassa on useita harmaita varastorakennuksia sekä varastossa vanha maitolava.
Yhdessä rakennuksista on mm. pärehöylä.
Välitalon kumpuileva peltomaisema on erikoisen kaunis pienmaisema. Paikassa tuntee ihmisen
pitkäaikaisen kosketuksen ympäristöönsä ja yhdessä Pekkilän Autiojärven kanssa se muodostaa
mainion pienmaisemaparin Naapurinvaaran takamaastoissa. Erilaisuudesta huolimatta Autiojärveä ja Ruokosta yhdistävät niiden piiloutuminen
ympäröivään maastoon. Välitalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas erikoisine pihapiireineen ja
vanha vilja-aitta on erittäin arvokas yksittäinen
rakennus.
12.30 Ylitalon haka, Paakki (P-)

tienvarsihaka

Ylitalon harmaaleppähaka sijoittuu Sotkamo –
Kontiomäki – tien varteen. Vaikka haka on jäänyt
pois käytöstä 1980 – luvulla, se on paikoitellen silti
varsin edustava. Avoimilla paikoilla kasvityyppi
on nurmirölliä. Puuston tulisi raivata, muuten alue
häviää parissa vuosikymmenessä metsiköksi. Haan
halki kulkee UKK – reitti.

5.13

Sapsokoski – Saukko – Suonenvaara
Suonenvaaran uhripihlajat
Ällän pihapiiri
Sapsojärveen laskevan Sapsokosken jokivarsi aina latvoille saakka luikertelee tyypillisen kainuulaisen vaara-asutusmaiseman läpi. Alue rajautuu
Tipaksen hiekkakankaisiin koillisessa ja laajoihin
suoalueisiin etelässä.
Suonenvaaran historia on pitkä ja merkintöjä sen
Niskalan talosta on 1600 – luvulta saakka. Myös
Alajärvellä (vanha Majajärvi) ja Lehdon maastossa
Lykinnöllä on asuttu hyvin varhain, mutta Saukon kylä vasten Valtimon rajaa on myöhäisempää
asuinaluetta. Saukon Ällävaarasta löytyy kuitenkin komea pihapiiri.
Alueen arkeologiset löydöt ovat hyvin vähäiset,
joskin kyläalueen rajan pinnassa Tipaksen puolella
niitä on hyvin runsaasti. Honkavaaran niitty on
maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
Suonenvaaran uhripihlajat ovat vanha ja tieto
niistä on levinnyt laajalle. Pihlajien läheisyydessä
on myös erikoisen kauniita niitty- ja laidunalueita.
Lehdon taloa kävi ällistelemässä karelianistit 1800
– luvun puolella ja siitä on säilynyt erikoista tietoa
arkistoissa.
Sapsokosken myllypalstat ovat kuuluneet suurille kirkonkylän taloille ja paikalle on myöhemmin
rakennettu yhä pystyssä oleva turbiinikäyttöinen
voimalaitoskin.
13.1 Honkavaaran niitty (M+) ja Lammasahon
luonnonlaidun (P+), Lykintö
Lykinnön kylän Honkavaaran niitty muodostuu
harmaaleppä- ja kuusivaltaisesta hakamaasta. Alkujaan alue on ollut tyypillinen kaskivaara. Ympäristöä on niitetty 1800-luvun lopulta 1960-luvulle
asti, jonka jälkeen sitä alettiin laiduntaa. 1990-luvun lopulla laidunnus päättyi. Perinnemaisemainventoinnin aikana vuonna 1996 aluetta laidunnettiin yhdessä viereisen Lammasahon tilan laitumien
kanssa, mutta nykyään Lammasahon tilanpito on
lopetettu.
Honkavaaran niitty ovat maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde.
Viereinen Lammasahon luonnonlaidun on aidattu kahteen osaan pihapiirin etelä- ja pohjoispuolille. Pohjoisosassa on vaatimaton kuusimetsälaidun,
jota ympäröivät pellot. Alueella on suuria koivuja,
haapoja, raitoja ja korkea kiviraunio. Eteläosassa

on metsikköä, rämettä, lepikkohaka, suoniittyjä
ja peltotilkkuja. Edustavin näistä on harmaaleppähaka ympäröivine niittyineen. Haassa kukkii
puna-ailakki ja suoniityillä on kosteaa jokipaikansara-nurmilauha-mesimarja – niittyä. Aluetta on
laidunnettu 1920 – luvulta saakka näihin päiviin
saakka.
13.2 Isohonkavaara (Honkavaara), Sapsoperä (P)

erikoinen mäkitupamainen pihapiiri rakennuksineen
kruununtorppa

Isohonkavaaran pihapiiri sijaitsee Sapsoperän takamaastossa loivassa rinteessä peltojen keskellä.
Paikka on asutettu kruunutorppana vasta 1800
– luvun puolivälissä, mikä ei kuitenkaan vähennä
paikasta henkivän vanha asuinympäristön henkeä.
Vanhan pihapiirin lisäksi peltoaukealla on paljon vanhoja rakennuksia. Rakennukset ovat hajallaan ympäristössä perinteisen mäkitupa-asumisen
malliin ja poikkeavat täten tavallisesta jäykästä
pihapiiristä. Ympäristö on nyt kuin ulkomuseo.
Rakennuksia on pidetty omaehtoisesti kunnossa
ja ympäristöä kaikkinensa on hoidettu erittäin hyvin.
Honkavaarasta löytyy vanha hirsipintainen
asuinrakennus 1800 – luvun lopulta, luhti, jonka
toista puolta on käytetty asumiseen, vanhemmasta
päärakennuksesta tehty navetta, poikkipäätyinen
tallirakennus, savusauna, vanha pariaitta masiinahuoneena, riihi ja pitkälippainen riihilato ja pikkuaitta. Lisäksi ympäristössä on 1960 – luvulla tehty
asuinrakennus etäämpänä pihatien varressa ja 6
kpl latoja, joissa on päre-, tuohi-, tuohi-, tuohimalka- tai losokatto!
Sotkamossa Isohonkavaara on rakennusasetelmana kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen.
Lisäksi kaikki vanhat rakennukset ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Lukuisa määrä rakennuksia tulee vaatimaan huomattavan kunnossapitopanostuksen jatkossakin.
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13.3 Kilpelän uhripihlajat, Suonenvaara (P)

kultti- ja uhripaikka

Suonenvaara on loivasti kaakosta luoteeseen kohoava vaara, joka korkeutensa puolesta eroaa ympäröivästä maastossa hyvin. Vaaran rinteellä on
ollut kaksi savua jo 1600 – luvulta saakka. Tällöin
talot tunnettiin nimellä Tipas 5 ja 6 Piippola. Isojaossa talot saivat nimet Tipas 6 Niska ja 7 Suonenvaara.
Uhripuut sijaitsevat vanhan Niskalan eli nykyisen Kilpelän pihapiirissä. Paikalla on ollut aikoinaan myös kolme erikoista koivua ja pyhinä pidettyjä erityisen suuria pihlajia, joiden juurelle on
uhrattu maitoa ym. karjaonnen takia savolaiseen
tapaan. Vanhat pyhät puut ovat tietysti kuolleet,
mutta niiden kannoista kasvaa yhä versoja ja nykyinen pihlajapuusto muodostaa varsin kauniin
puutarhan. Kohde on helppo löytää sen sijaitessa
aivan pihatien varressa.
Kilpelän pihapiirissä on uusi päärakennus ja navetta. Niiden ohella on vanha vilja-aitta ja paikalle
tuotu riihirakennus. Vilja-aitta on 1700 – luvun lopulta, ja siinä on otsa ja kammio. Hirret ovat erikoisen paljon kuluneita ja salvokset lähes läpirikkoja.
Aittaa on korjattu paikallisen ympäristökeskuksen
toimesta.
Kilpelän uhripihlajat ovat erikoisuus, sillä
Jormasjoen Neuvolanniemen pihlajien lisäksi ei
Sotkamosta tunneta muita puita. Savolaisten uhripaikoista Hokkilan uhrikivi on säilynyt (katso
Hokkila, Tenetti).
Kilpelässä on yhä lehmiä ja pellot, sekä laitumet
käytössä. Pihapiiriä uhripuineen on hoidettu erikoisella hellyydellä ja hyvällä silmällä.

Kilpelän uhripihlajat.

13.4 Lehto (Riihilehto), Lykintö (P)

isoluhti
Victor Sucsdorf ,Yrjö Blomstedt, peilikäs
Samuli Paulaharju
Lehdon talo on kantatalo ja alkuperäiseltä viralliselta nimeltään Alasotkamo 35 Koistila,
mutta tunnettu yleisesti isojaosta saakka 19
Riihilehtona. Talo on kuuluisa siitä syystä, että
sitä kautta kulki kansanperinteen kerääjiä karjalan maille 1800 – luvun lopulta 1900 – luvun
alkuun saakka. Näistä mm. arkkitehdit Viktor
Sucsdorf ja Yrjö Blomstedt piirsivät Riihilehdossa tarkoin ylös pihapiirin järjestyksen. Piirros
löytyy heidän kirjastaan Karjalaisia rakennuksia
ja koristemuotoja, ja heidän ottamiaan valokuvia ympäristöstä sekä mm. pirtin sisältä löytyy
Kansallisarkistossa.

Lehdon isoluhti syksyllä 2007.
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Samat miehet saivat talosta mukaansa myöhemmin arvokkaaksi osoittautuneen konttiraanupeilikkään. Ohessa heidän laatimansa omasanainen
kuvaus aiheesta:
”Talon piikatytössä tapasimme hyvin taitavan
kankurin, joka on kerrassaan itseoppinut alallaan.
Hänen luhtikammionsa oli täynnä ahkeruuden ja
taidon näytteitä. Siinä komeita, mitä erivärisimpiä
ja erikuosisimpia kortti-, lapasikko- ja konttikirjasia ”raanuja”: risti-, ja ruuturantuisia vaippoja ja
hevosloimia sängyn verhoina tai ripustettuna katto-orsilleen. Seinillä oli oivallisesti kudottu varasto
kirjavia hame- ja esiliinakankaita, huivia ja sukkia,
siinä toimikashurstia, sarkaa ja liinanaivinaista;
kaksvartista piikkoo, silmikästä, vitjanrantuista
yms. – kaikki oman tehtaan teoksia, oman neron
näppäryyden ja kekseliäisyyden sekä maukkaan
aistien tuotteita, sellaisiakin, joita meidän kutomakouluissa ehkä harvoin saa nähdä. Väri-aisti ja
kuosien sommitustaito näytti tällä 20 –vuotiaalla
Amanta Heikkisellä olevan alkuperäisen raitis ja
sopusointuisa kuin ympäristön luonto”.
Sucsdorf ja Blomstedt vierailivat samalla myös
Vuokatin Kohveron, Soidinvaaran Soidin ja Sumsan Huotarin taloissa, joista saivat peilikkäiden
malleja matkaansa. Lehdossa kävi myös Samuli
Paulaharju, joka piirsi ylös vanhan Riihilehdon
savupirtin kirjaansa Kainuun mailla.
Haka- ja peltomaiseman keskellä sijaitseva
päärakennus on nykyäänkin komea hirsiluomus,
jonka pirtti on rakennettu perimätiedon mukaan
1800 – luvun puolivälissä savupirtiksi. Ikkunoiden
sijainti seinillä, perustustapa ja kattovuolien paikat
todistavat kyseessä olevan todella vanhakantaisen
rakennuksen. Hirsi on muhkean kokoista ja pelkattua kuusi tuumaa paksuksi. Kuisti on harvinainen
avokuisti muotoiltune tolppineen. Pihapiirissä on
lisäksi uudempi navetta ja erikoinen vanha isoluhti.
Luhti on rintamallinen ja kammiollinen. Kammio
on avoin ja siitä johtaa kaksi luukkua yläkertaan.
Posket ovat pitkät ja lovettu erityisen komeasti.
Luhdin eteläpää on ollut aikoinaan myös asuinkäytössä. Pohjoispään ovi on alkuperäinen, puusaranoilla ja kamanat on loivasti veistäen pyöristettyjä.
Aitta on tehty vuolumerkin mukaan vuonna 1821
ja se on ollut em. peilikkäiden varastona.
Ympäristön peltojen käyttö, pajukoiden harvennus ja lepikoiden avoimuus olisivat ympäristön
säilymisen tae. Lehdon rakennukset ovat rakennushistoriallisesti tärkeitä ja luhti on piirteiltään
eräs Sotkamon vanhakantaisimmista isoluhdeista.
Suonenvaaran taikapihlajat ja kertomusten Ullankivi sijoittuvat vain parin kilometrin etäisyydelle
Lehdosta.
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Peilikäs on kansanomainen kudontasidos, jota
on käytetty Kainuussa ja etenkin Sotkamossa. Peilikäs on sidokseltaan epätasaraitainen kuderipsi.
Erilevyiset ripsiraitaryhmät muodostavat kankaaseen neliöitä, jotka peilautuvat vuorolankaisen kuteen ansiosta päinvastaisina ylös, alas ja molemmille sivuille.
13.5 Lykinnön koulu, Lykintö (P)

vanha koulu

Lykinnön kylällä aloitettiin säännöllinen koulunkäynti 9.9.1918 Tervon talossa. Kylälle rakennettiin
oma koulu vuonna 1932. Koulun opettajana toimi
olympiahiihtäjä Frans Heikkinen 1930 – luvulla.
Koulutoiminta loppui vuonna 1970. Rakennus on
jyhkeä kaksikerroksinen ja siinä on hyvin jyrkkä
harjakatto, johon tehtiin frontooni eteläsivulle.
Koulu on tyyliltään selkeän klassinen ja siinä on
kaksi erilaista avokuistia. Vaalean keltainen rakennus on maalattu äskettäin joka kohdiltaan punaiseksi ja se toimii yhden perheen kesäasuntona.
Ulkoisia muutoksia ovat nykyisen puutaitelijana
toimivan omistajan toimesta tekemät ikkunoiden
ym. koristelut. Sisäpuolen tiloja on jonkin verran
muutettu.
Pihalla on puucee/varastorakennus ja urheilukenttä. Kylätien ja koulun väliin on kasvanut komea kuusiaita.
Lykinnön koulu on tyypillinen vanha rakennus,
jolle on kuitenkin löytynyt uutta käyttöä. Rakennus ympäristöineen on historiallisesti arvokas.
13.6 Pirttivaara, Saukko (P)

vanhoja rakennuksia
vanha rappaamaton luonnonkiviuuni
Pirttivaaran todellinen korpivaaralle tehty talo sijaitsee Saukon Iiliänjärven ja Nipran välisellä vaaranselällä. Vanhojen ja osin pusikoituneiden peltojen keskellä sijaitsevassa pihapiirissä on kookas
vanha talo, navetan rauniot, piha-aitta, vilja-aitta
ja lampola.
Tilan perustamisajankohdasta ei ole tietoa, mutta
paikalla on asuttu ainakin 1800 – luvun alusta saakka. Talo on vanha ja sitä on korjattu vuonna 1998.
Talossa on kookas hirsipintainen pirtti, eteinen ja
keittiö, sekä kaksi kamaria. Umpikuisti on huomattavan pienikokoinen. Pirtissä on vielä vanhat
ja kookkaat T – ikkunat. Pirtin hiilipesällinen uuni
on rappaamaton ja malliltaan patsastyyppiä.

Piharakennukset ovat yksikerroksisia, hyvin
harmaita ja kuluneita. Niiden kunto on osin huono. Kaksiosainen ja tyystin koristeeton piha-aitta
on komea rakennus, samoin pihatien varteen sijoittuva vilja-aitta.
Pirttivaaran rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa. Peltojen ympärillä on vielä näkyvissä
vanhoja laitumia ja lepikkohakoja.
13.7 Rinteelän hevoshaat, Suonenvaara (P-)

maatilamatkailukohteen hevoshaat

Rinteelän matkailutilan pihapiirin tuntumassa on
laidunmaita, joita on laidunnettu yli sata vuotta.
Nyt alueella tepastelevat hevoset. Perinnebiotoopeiltaan erottuu kolme erilaista laidunta. Pihatien
sivussa on heinävaltainen hakamaa, kaakkoispuolella pihapiiriä on sekapuustoinen metsälaidun ja
koillispuolella on harmaaleppähaka, joka toimii
myös hevosten talvihakana. Laidunten kasvistossa
erottuu särmäkuisma, nurmitatar ja tuoksusimake. Haat ovat matkailua harjoittavalle yritykselle
todella tärkeitä ja maisemallisesti ne ovat lähes
”pakollisia”.
13.8 Sapsokosken mylly ja
tehdaslaitos (Riihilehto), (P)

vanha myllylaitos sivurakennuksineen
Sapsojärven kaakkoispään sijaitsevan kosken rannoilla on perimätiedon mukaan ”ollut aina mylly”.
On väitetty, että ensimmäinen mylly olisi tehty jo
1500 – luvun puolella, mutta tästä ei liene todisteita. Koskessa on ollut myllyjä eri kohdissa eri
kirkonkylän taloilla. Myöhemmin erottui kaksi:
Sapsoperän ja Sapsokosken myllyt, jotka olivat eri
tahojen omistuksessa.
Kosken ympäristön maat ovat kuuluneet kirkonkylän Sopalalle ja vuoden 1840 tiedon on haettu lupaa myllylle ja neliteräiselle sahalle. Tuolloin lupaa
ei saatu, mutta vuonna 1857 sellainen saatiin kaksiteräiselle raamisahalle. Hanketta ei kuitenkaan toteutettu ja paikalla jauhettiin vain jauhoja, jota varten tehtiin kookas mylly vuonna 1866. Mylly toimi
tuolloin jopa tullimyllynä Kajaanin Ämmäkosken
ja Kaitainsalmen Kusiankosken myllyjen ohella.
Vuonna 1871 valmistui kilpaileva eli Sapsoperän
myllylaitos, jonka omisti talollinen Reeti Klemetti.
Iivari Kaartinen Sopalasta asensi Juho Kanasen ja
Emil Korhosen kanssa vesiturbiinikäyttöisen jauhatuslaitoksen Sapsokosken myllyyn vuonna 1899.
Varsinainen kehitysvaihe koettiin sotien jälkeen,
jolloin tehtiin Sapsokoskeen oikea pato laitteineen,
sekä suuri sahalaitos, jossa oli tilaa myllylle ja sähkön tuotolle. 1950 – luvulla rakennettiin lisätilaa ja
sähköä tuotettiin valtakunnan verkkoon saakka.

Lykinnön entinen koulu.

Pirttivaaran piha-aitta on perityypillinen rakennus.
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Sapsokosken yläpuolisella kalliolla on myllärin
talo Riihilehto navetoineen, joka kehittyi sen verran kookkaaksi, että siinä toimi 1950 – luvulla koulukin. Päärakennusta käytettiin myös kauppana yli
30 vuoden ajan.
Sapsokosken tehdaslaitos on huonossa kunnossa. Rakennukset ränsistyvät ja betoniset padot ovat
osin rikkoutuneita. Kohde on silti kulttuurihistoriallisesti hyvin arvokas. Tipasjoen Louhikoskella
sijaitsee toinen säilynyt iso myllylaitos (Louhikoski, Tipas).
13.9 Saukon koulu, Saukko (P)

vanha koulurakennus

Saukon koulun opettajan asunto ja sauna.

Saukon kyläkunnan koulurakennus valmistui
vuonna 1929, jolloin koulutoiminta ylipäätään
kylällä alkoi. L-pohjamuotoon rakennettu hirsirakenteinen talo on ollut kookas ja sen pihapiirissä
on myös asuntola ja pieni hirsisauna. Koulu oli
käytössä vuoteen 1968 saakka.
Rakennukset ovat tyylillisesti koristeetonta klassismia ja suurten porakivien päällä. Katteet ovat tiilestä, julkisivut on pystyrimalaudoitettuja ja kuistit
ovat keveitä avokuisteja. Kylätien toisella puolen
on sijainnut kauppa. Koulurakennuksen omistaa
nykyään Saukon kyläyhdistys ja sillä on käyttöä
yhteisten tilaisuuksien pitopaikkana.
Asuntolarakennuksen valmistumisvuosi on
1930. Rakennus on erikoisen kaunissuhteinen ja
tyylikäs. Sitä käytetään yhä asuntona.
Rakennukset on maalattu epätavallisesti kestävällä maalilla hyvin vaaleiksi.
Koulurakennukset ovat säilyneet ennallaan sisustuksia myöten, mutta koulun kunto on osin vain
tyydyttävä. Ympäristö on kasvamassa umpeen.
13.10 Ylitalon niitty, Suonenvaara (P)

runsaasti perinnekasvillisuutta ja maalauksellisia
yksityiskohtia

Ällän komea talo.
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Suonenvaaran laakealla laella sijaitsee niittyalue
aivan maatilan pihapiirin tuntumassa. Kaunis niitty rajautuu koillisessa metsään, peltojen suuntaan
sitä rajaa puuryhmät. Heinävaltaisessa maastossa
erottuvat nurmirölli, nurmilauha, syysmaitiainen,
jäkki, ruusuruohoa, ahopukinjuurta ja huopakeltanoa. Kaakkoisreunassa on kiviaita harmaaleppineen, länsipuolella on veräjä ja vanhaa harmaa
lato. Ympäristö on maalauksellinen.
Alue on maisemallisesti loistava. Niityn arvoa
saisi helposti nostettua harkitulla laidunnuksella.
Läheisyydessä ovat vanhat Kilpelän uhripihlajat
ja paljon käytössä olevia laitumia (katso Kilpelä,
Suonenvaara).

Ylitalon perinnemaisemat sijaitsevat korkealla vaaran päällä.

13.11 Ällä, Saukko (P)

erikoisen komea päärakennus
paja
Ällävaaran vuonna 1842 perustettu kruununmetsätorppa sijoittuu suuren vaaran laelle. Ällä toimi
myös metsänvartijan asuntona aina 1930 – luvulle
saakka. Klemetin suku on asuttanut taloa alusta
saakka. Pihapiirin pohjoispuolelta löytyy vanha
1800 – luvulla tehty paja, jonka välineistö on kokonaan tallella. Vanha savupirttirakennus on pellolla
latona ja siinä on vuolumerkki 1851.
Varsinaisen pihapiirin rakennuksia ovat vanha
ja uusi päärakennus, luhti, vilja-aitta, lato ja etäämpänä riihi. Pihapiirin sivussa ja talon takana on
huomattavan komea ja kookas lehtikuusirivistö,
joka näkyy kauas ympäristöön.
Päärakennus on tehty vuonna 1901 ja sen mansardikaton takalappeella on kattofrontooni. Talossa
on komea ja leveä kaksikerroksinen kuisti. Talossa
on suuri pirtti, eteinen, salikeittiö omalla kivikellariin johtavalla porrashuoneellaan ja kolme kamaria. Talon takasivulla kulmittain sijaitseva kellari
on myös varustettu ulko-ovella.

Kaksikerroksinen pihaluhti on erikoisen komea
ja korkea piha-aitta. Sen katteena ovat tuohimalat
ja räystäät ovat hyvin pitkät. Rakennus on suorasivuinen, mutta siinä on joskus ollut eduslippa,
jonka kiinnityskolot ovat näkyvillä.
Vilja-aitta on pienikokoinen ja koristeeton. Syrjempänä sijaitseva riihi sen sijaan on ylväs kooltaan
ja täysin alkuperäisasussaan, jopa vanha sierainuuni on tallella.
Ällän ympäristö on vanhaa hakamaata niittyineen ja ihmisen käden jälki näkyy yhä. Korkealta vaaran laelta näkee kauas ja uhkeat maisemat
ulottuvat aina Vuokatinvaaraketjulle saakka. Ällän
pihapiiri puustoineen on kulttuurihistoriallisesti
arvokas.
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5.14

Talvivaara – Tuhkakylä
rakennushistoriallisesti monipuolinen
Talvivaaran kaivoksen historiaa
Puhakan kaunis perinnemaisema
Jormasjärven seutu on arkeologisesti lähes tyhjä
alue. Myöhemmistä ajoista tiedetään, että järvellä
käytiin rannikolta saakka pyytämässä kapahaukia
mm. Kevätyslahdella. Tuolta ajalta saattavat olla
peräisin Vaarankylän pellosta löydetyt erikoiset
hautamerkeiksi epäillyt kolme kiveä.
Savolaisen asutuksen levitessä 1500 – luvulla
Nuasjärvelle saakka, asuinpaikkojen etsintä johti myös Jormasjärven ympäristöön. Vaarankylän
rantaan syntyi asutusta, Rannankylän seudulle
Turula ja Tuhkakylälle Rönkkölä. Iso viha sekoitti
ja hävitti sekä asukkaita että asuinpaikkoja 1600
– luvun alkuun tultaessa. Tuolloin asutus levisi taas
ja kylän em. kantapaikat saivat useita naapureita.
Kolmisopen kantatalosta tuli kyläalueen suurin

talo. Kylän eteläpuoliset kaskivaarat asutettiin
hiljalleen alkaen 1600 – luvun puolivälistä ja mm.
Talvivaarassa kaivettiin uunikiviä ja hopeaa jo 1600
– luvun lopulta alkaen, jolloin vaaraa nimitettiin
myös Hopeavaaraksi. 1700 – luvun alussa sarkasota pyyhkäisi kylän lähes tyhjäksi ja talot omistaneet
suvut vaihtuivat. Sekavien aikojen jälkeen asutettiin viimeiset hyvät asuinpaikat ja 1800 – luvulle
tultaessa asukkaita oli jo korkeimmillakin paikoilla
Talvivaaran rinteillä saakka.
Tuhkakylä kasvoi voimakkaasti 1800 – luvulla
ja vuosisadan loppupuolella saatiin keisarillinen
lupa oman pitäjän muodostamiseen, kirkon paikkakin oli jo katsottu. Hanke ei toteutunut ja kylä eli
voimakkaana aina 1960 – luvulle saakka. Kylän voimista vuosisadan vaihteessa kertovat paikkakunnan pankkien perustamisiin liittyvät kokouspaikat,
sillä Sotkamon Osuuspankki perustettiin Kerilässä,
Sotkamon Säästöpankki Huovilassa ja Sotkamon
Osuuskassa Rannan talossa.

Tuhkakylän kylän ranta on houkutellut löytöjen perusteella kivikaudellakin.
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Puhakan laitumilta.

Kylän rakennuskanta on komeaa johtuen talojen
suhteellisen suuresta koosta ja voimasta. Karppilan
eli nykyisen Pernunmäen rakennukset ovat edustavia tänäänkin ja Huovilan mylly on yksi komeimpia puromyllyjä Kainuussa. Kaikkolan vanha päärakennus on Sotkamon pisin ja komea on Kerilän
talokin. Alueella sijainneista lukuisista kämpistä
on jäljellä vain muisto.
Alueella on vielä vaihtelevia määriä erilaisia
vanhoja laidun- ja hakamaita talojen ympäristöissä,
mutta komeimman ja yhä käytössä olevan löytää
Puhakan mailta Talvivaaran kupeelta. Se on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde.
Talvivaaran alueella on ollut erilaista kaivostoimintaa läpi historian, mutta muutama vuosi sitten
aloittanut suurhanke Talvivaara Oy on tekemässä
Mustamäen ja Kolmisopen välisen alueen yhdeksi Euroopan suurimmista avokaivoksista. Samalla
pyyhkiytyy alueen rakennettu ympäristö piirteineen ja ympäristöineen historiaan. Alueella suoritettiin Talvivaaran kaivosalueen kulttuuriympäristön inventointi kesällä 2007. Siihen keskeisesti
sisältyviä kohteita ei ole mukana tässä kulttuuriympäristöohjelmassa lukuun ottamatta komeaa
Latomäen pihapiiriä ja erikoista Mäkiketoa, sillä
kummallakin voi olla mahdollisuus säilyä kaivosalueella muutamia vuosia eteenpäin.
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14.1 Alapiha, Puhakka, Tuhkakylä (P)

pieni pihapiiri kauniissa perinnemaisemassa
Alapihan pihapiiri sijaitsee Tuhkakylän etelälaitamilla Puhakan talon läheisyydessä. Siihen kuuluu
päärakennus, navetta, piha-aitta, sauna ja vanha
riihi. Peltoaukea sivuaa valtakunnallisesti arvokasta Puhakan perinnemaisemaa ja Alatalo antaa sille lisäarvoa vanhoine portteine ja rakennuksineen
(katso Puhakka, Tuhkakylä).
Päärakennus on tehty hirrestä 1930 – luvulla.
Siinä on korkea umpikuisti ja korkea harjakatto.
Ikkunat ovat T- mallisia. Tiloja ovat pirtti, keittiö
ja kaksi kamaria. Navetan eteläpääty on hirrestä
ja varasto-osa lautarakenteinen. Piha-aitta on pihatien varressa ja lautarakenteinen.
Riihi sijoittuu Puhakan perinnemaiseman reunaan pihapiirin ulkopuolelle. Rakennukset ovat
muutoin kunnossa, mutta riihen tuohimalkakate
kasvaa jo parimetristä kuusta ja rakennus on lähes
menetetty. Silti sen romanttinen olemus tekee perinnemaisemalle yhden lisäsärmän.
Alatalon pihapiiri on tyypillinen ei-rinkipiha, joka ”ottaa” ympäristön yhdeksi pihapiirin elementiksi, ja muodostaa näin kauniin kartanon, kuten
Sotkamossa pihapiiriä kutsutaan. Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas ja sen sijainti hyvin
arvokkaan perinnemaiseman sivussa on mainio.
Kohde on kesäasuntona ja sitä on hoidettu hyvin.

14.2 Hakomäki, Tuhkakylä (P)

vanha ruotutorppa
vanhoja rakennuksia

Hakomäki (myös Hakola, Haikola) on ollut Taattolan talon ruotusotamiestorppana 1700 – luvun
lopulta 1800 -luvulle.
Mäen laella sijaitsee pieni hirsitalo ja varastorakennus, sekä pellon sivulla vanha lato. Talo
on tehty 1940 – luvun lopulla ja se on ollut 1970
– luvulle saakka kesäasuntona, mutta omistaja on
muuttanut tuolloin Australiaan ja paikka on jäänyt
hunningolle.
Talo on tehty taiten ja yksityiskohdat ovat kauniita: ikkunapielet, listoitukset, jne. Talossa on vielä alkuperäistä kalustusta, mm. erikoisen kaunis
ns. sivustavedettävä sänky. Talossa on avokuisti,
rimavuorilaudoitus, harjakatto ja kuusiruutuiset
ikkunat.
Varasto on matala kolmiosainen ja rimavuorattu
rankorakennus. Navetan peruskiveykset löytyvät
pihapiirin länsisivulta.
Tila kuuluu kaivospiiriin, mutta se säilynee silti
sijaintinsa vuoksi pihapiirin osalta ennallaan.
Kohde on pienimuotoinen romanttinen esimerkki vanhasta asuinpaikasta, jonka ympäristö
rakennuksineen olisi vielä säilytettävissä. Peltoja
viljellään ja niiltä on kaukonäkymä Vuokatinvaaralle.

Alapiha.

14.3 Harju, Tuhkakylä (P)

erikoisen pitkä historia
pieni ja kaunis pihapiiri 1940 – luvulta
Ärvään vilja-aitta
Tuhkakylän Kolmisoppi – järven pohjoispuolinen
mäki on asutettu todella varhain, mahdollisesti
jo 1500 – luvulla. Tuolloin asiakirjoissa mainitaan
Rönkkölän talo, mutta nimi hävisi rappasotien
myötä. Myöhemmin Jormas Tuhkala merkinnällä
virallisissa papereissa esiintynyt talo on itse asiassa koostunut useasta savusta. Näiden kaskivaarat
ovat ulottuneet pitkälle etelään aina Savon rajalle
asti. Esimerkiksi Rahvaanmäki on ollut alkujaan
Kannaksen ja Lantonmäki Kolmisoppisen torppa.
Sittemmin Kolmisoppinen on jaettu Harjun, Niskalan ja Koljolan taloihin, joista jälkimmäinen on
vielä jaettu Honkapirtiksi ja Ärvääksi.
Harjulla on tallella sotien jälkeen rakennettu pieni ja maalauksellinen pihapiiri. Päärakennus, navetta ja varastorakennus ovat tyyliltään yksinkertaisia
rankorakenteisia rakennuksia. Päärakennus edustaa
rakennusajankohtana käytettyä talonpoikaistalon
ja tyyppitalon sekoitusta, joten yläkerrassakin on
asuintiloja. Ikkunat ovat alkuperäiset ruutuikkunat
ja kuisti hyvin kevyt avokuisti pyöreillä pilareilla.

Hakomäki.

Nätti Harjun talo.
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Ärvään aitta on 1700-luvulta.

Yläkerran ikkunat ovat pienikokoiset ruutuikkunat ja pitkillä sivuilla on haukkaikkunat. Talo on
esteettisesti erikoinen ja hyväkuntoisena sekä hennon vihreäsävyisenä se edustaa parasta puurakentamisen perinnettä kunnan alueella. Punamullattu
navetta koostuu hirsirakenteisesta lehmänavetasta
ja rankorakenteisesta varastosta. Pihatien sivulla
on hirsinen ja punamullattu saunarakennus ja sen
yläpuolella perunakuoppa.
Harju on rakennushistoriallisesti kaunis kohde,
jonka arvo nousee ajan myötä.
Ärvään talo on sijainnut Harjun tuntumassa
vanhalla Kolmisoppisen talon paikalla komean
mäkikumpareen päällä. Sen ympäristön rakennuskanta on hävinnyt lukuun ottamatta pihatien
varren kuusien suojassa yksinäisenä nököttävää
vilja-aittaa. Rakennuksessa on kammio-otsa, kuluneet kulmikkaat poskilovet ja pistolattia. Aitta
on tehty vuolumerkin mukaan vuonna 1767 ja se
on siten melkoisella varmuudella yksi vanhimpia
kyläalueen rakennuksista, vain Pukin riihi lienee
vanhempi (katso Pukki, Suutarinkylä).
Ärvään aitta on kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus.
14.4 Huovila, Tuhkakylä (mylly V,
muut rakennukset P, maisema P+)

valtakunnallisesti arvokas myllyrakennus
perinnemaisema, jokimaisema
komea päärakennus
kivinavetta
isoluhti
Talvivaaran kaivos
Huovilan mylly.

Vanha Huovila.
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Tuhkajoen ja Jormasjärven välisellä maakannaksella on sijainnut asuintaloja jo varsin varhain. Yksi
näistä on Jormas 11Partala, joskin sitä alettiin pian
kutsua Huovilaksi. Samaa Mustapartojen sukua
asui myös Vaarankylällä Jormas 19 Partalassa eli
nykyisen Eerolan paikalla ja 1600 – luvun alussa
myös Turulassa eli nykyisen Nurmelan talossa.
Halmeet heillä oli nykyisen Tuhkakylän eteläpuolella aina Talvivaarassa saakka, jossa sijaitsi Partalan torppa (myöhemmin Kolmisoppisen talon
torppa), joka tunnetaan nykyään Talvivaaran ja
Timolan taloina.
Tuhkajokeen on jo hyvin varhain tehty mylly
Partalan kohdalle, ja isojaossa myllytalon nimi
vaihdettiin virallisesti Jormas 15 Huovilaksi. Huovilassa on ollut majatalotoimintaa 1800 – luvun lopulla. Sittemmin talo jakautui kahtia, ja toisesta
puolesta tuli nykyinen Kosken talo.
Komean peltomaiseman ja lepikkoisen jokirannan vieressä sijaitseva kahden talon (kolmen
päärakennuksen) pihapiiri on kerroksellinen kokonaisuus. Vuonna 1938 valmistunut Huovilan

vanhempi hirsinen päärakennus sijoittuu pihapiirin keskelle ja joen puolelle. Tyylillisesti se on
klassinen, ikkunat ovat T-mallia ja kerroksia on
kaksi. Yläkerran räystässivujen ikkunat ovat kuusiruutuisia pienellä ruutukoolla. Aluksi talossa
on ollut mansardikatto, jolloin rakennus on ollut
myös varsin korkea ja muistuttanut suuresti naapuri Markon päärakennusta (katso Markko, Tuhkakylä). Alkuperäinen kuistin katto on ollut samanlainen kuin Kerilän nykyinen aumattu kattoinen kuisti. Yläkerrassa sijaitsee iso ”koskihuone”,
josta on suuri ikkuna frontooneineen joelle. Tässä
huoneessa on vuosina 1951–55 toiminut Sotkamon
Säästöpankin haarakonttori, ennen kuin sille rakennettiin postin kanssa yhteiset tilat kylän keskustaan. Vastapäätä taloa on osin uusittu kivinavetta ja talon kummallakin sivulla uudet Huovilan
ja Kosken asuinrakennukset, joista Huovilan puoli
on erittäin suurikokoinen. Kivinavetan siivessä on
vanha hirsinen talliosa ja navetan ylisille johtaa
pihan puolelta ajosilta.
Kosken talon itäpuolella on maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu perinnemaisema-alue,
joka koostuu niitystä, metsähaasta ja laitumesta.
Huovilan puolella pellolla ja sen takaisella avoimella hakamaalla on muutama vanha lato ja pieni
aittarakennus.
Jokirannassa on 1900 – luvun alussa rakennettu
mansardikattoinen turbiinimylly. Mylly on oman
rakennetun vesiuomansa varressa, yläjuoksun
puolella on ränni ja patolaitteet. Myllyn sivulla on
sijainnut sahalaitos, josta ei ole jäljellä kuin voimapyörä. Myllyä on korjattu 1990 – luvulla maakunnan alueella tehdyn puromyllyinventoinnin ja
kunnostusprojektin aikana. Myllylle on opasteet
Tuhkakyläntieltä. Myllyä vastapäätä joen pohjoisrannalla on sijainnut naapuri Kaikkolan mylly, jonka rakenteita ei ole enää jäljellä (katso Kaikkola,
Tuhkakylä) kuin kivinen vesiränniosuus. Näiden
kahden myllyn omistajien kesken on ollut erilaisia
kilpailua ja kiistojakin. Myllyn takana alajuoksun
puolella on vuonna 1797 tehty isoluhti lehmisuojana. Kaunis rakennus olisi vielä säilytettävissä ja
sen voisi sijoittaa parempaan paikkaan.
Huovilan mylly on nyt valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, kuten kaikki kainuulaiset myllyt. Se on säilynyt verrattain
hyvin. Huovilan ympäristö on pienmaisemaltaan
edustava ja Kosken puolella sijaitseva jokivarsiniitty on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
Perinteisen karjanhoidon loppuminen tulee näkymään ympäristössä varsin pian ja niittämisellä sekä
vesakon harvennuksella se säilyisi.
Talvivaaran metallit ovat houkutelleet kauan ja asiakirjojen mukaan vuoden 1723 käräjillä
käsiteltiin torppari Olli Partasen tapausta; häntä

kun syytettiin ”valtakunnan virallista elinkeinoja turvallisuuspolitiikkaa vahingoittavien tietojen
luovuttamisesta sopimattomalle henkilölle”. Hän
oli näyttänyt hopeamalmiesiintymän paikan vienankarjalaiselle Pekka Suhoselle. Raju sarkasota
oli juuri kiihkeimmillään ja tunteet nousivat pintaan. Perimätiedon mukaan jo 1700-luvun alussa
on Tornion ruukilta saapunut paikalle esiintymän
tutkija ja pystytettyään hytin Talvivaaran rinteelle
erottanut metalleja malmeista kolmen vuoden ajan.
Paikka sai kansan suussa nimekseen Hopeakallio
ja koko vaaraselännettäkin kutsuttiin tuon jälkeen
Hopeavaaraksi. Vuonna 1902 Finska Täljstensaktiebolaget sai tutkittavakseen alueen vuolukiviesiintymän, mutta yhtiö totesi Juuan Nunnalahden
esiintymän kuljetusyhteyksiltään suotuisammaksi.
Nykyään tästä Talvivaaran vuolukiviesiintymästä kaivetaan kiveä Mondo Mineralsin Lahnaslammen kaivokselle ja vain parin kilometrin päässä
sijaitsee Talvivaara Oy:n suuren nikkeliesiintymän
kaivospiirin raja. Kaivospiirillä on vaikutusta Tuhkajoen vesivirtauksiin ja siten kohteen arvoihin.
Huovilan ja Kosken talojen pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja mylly valtakunnallisesti
arvokas rakennus. Kokonaisuutta täydentää kaunis jokimaisema laidunmaineen. Isoluhdin säilytys
olisi tärkeää.
14.5 Kaikkola, Tuhkakylä (P)

pitkä historia
rakennushistoriallisesti erityisen arvokas
pisin talonpoikainen päärakennus Sotkamossa
kivinavetta
1500 – luvulla Tuhkakylän kantatalon nimi on
ollut Rönkkölä. Talon nimi hävisi rappasodissa,
mutta käytännössä sen maat jakautuivat viiteen
savuun, joskin kaikkien nimi oli 1600 – luvulta
alkaen Tuhkala. Tuolloin jakautuivat Tuhkakylän
keskeiset maat Tuhkasen suvun kesken ja kylää
alettiin kutsua nimellään. 1700 – luvun alussa sarkasota hävitti kylän lähes kokonaan ja nimen on
virheellisesti oletettu liittyvän tapahtumaan. Talojen omistukset ja nimet muuttuivat ja nyt Markko
sijaitsee kylän korkeimmalla kohdalla ja aivan sen
tuntumassa eteläpuolella Kaikkola (katso Markko,
Tuhkakylä).
Kaikkolan talo ei siis ole vanhimpia kylän taloista, mutta kuitenkin yksi menestyneimmistä, minkä
todella huomaa jo vanhan asuinrakennuksen koosta. Tämä 31,5 metriä pitkä päärakennus on Sotkamon pisin lajissaan. Haapalanlahden Haapala
on noin 28 metriä pitkä ja sen nykyinen Korhosen
suku on lähtöisin Kaikkolasta.
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Tuhkakylän peltoja taustalla Kankuri.

Pihapiiri sijaitsee keskellä Tuhkakylää, aivan
Tuhkajoen tuntumassa. Aikoinaan talolla on ollut
mylly lähellä Huovilan myllyä, mikä on aiheuttanut melkoista kilpaa ja nokittelua. Tilalla on ollut
myös tiilitehdas, johon tarvittava savi on nostettu
Tuhkajoen kynnäästä. Pihan läpi on kulkenut vanha kylätie Pernunmäen eli entisen Karppilan läpi
Jormasen rantaan. Tien toinen pää on ulottunut
aina Parkuan Mustolaan ja Korholanmäen kautta
Lauttolahden rantaan asti.
Perimätiedon mukaan vanha Kaikkolan pihapiiri on ollut huomattavasti nykyistä pienempi. Siihen
on kuulunut yksi asuinrakennus kaksine asuinpuolineen, yhteen kytketyt navetat sivurakennuksineen ja erilaisia aittarakennuksia. Pihapiiri on
ollut pitkulaisen neliön muotoinen. 1850 – luvulta
lähtien Kaikkola toimi ns. kunnan köyhäintalona
ja suurten nälkävuosien aikaan se toimi yhdessä
nykyisen Tuhkalan ja Mustinniemen kanssa kuolleiden säilytyspaikkana. Nälkä ja taudit iskivät
Tuhkakylään tuolloin poikkeuksellisella voimalla
ja köyhäintaloista tuli varsinaisia tautipesiä.
Nykyisessä pihapiirissä on vanhan päärakennuksen lisäksi uusi päärakennus 1990 – luvulta ja kaksi
navettaa, joista toinen on kivinen vuodelta 1925.
Navetan parina on ollut toinen samanlainen kivinavetta, mutta se on purettu 1960 – luvulla. Tilalle on
tuolloin tehty tiilinen navetta hieman etäämmälle.
Siinä on toiminut vähän aikaa mm. tiilitehdas. Kaikkolan vanha vaakavuorattu päärakennus on tehty
vuonna 1911. Sen koko on kasvanut lähes puolella

vuonna 1923. Tällöin purettiin suuri lasikuisti ja
tilalle tehtiin kaksi erillistä lasikuistia. Mahtavan
kokoinen talo kätkee siis käytännössä sisäänsä kaksi taloa eli se on paritalo. Uudempi osa on jäänyt
varastokäyttöön 1990 – luvulla ja myös vanhempi
on vajaakäytössä. Talon ulkoista asua koristaa ikkunoiden voimakas vuorilautojen koristelu. Tämä
ns. ruunaus on ollut tyypillinen aikakauden sotkamolaisille taloille. Vastaavia löytää vielä muistakin
taloista Tuhkakylällä esim. Kerilästä ja Taattolasta,
sekä muilta kyliltä esimerkiksi Korholanmäen Keltamäeltä ja Soidinvaaralla Välitalosta.
Markon talo on Kaikkolan lähinaapuri ja näiden
kahden talon vilja-aitat sijaitsevat vierekkäin talojen välimaastossa vanhan kylätien varrella. Kaikkolan aitta on kaunis otsa-aitta ja se on arviolta
noin 200 vuotta vanha. Otsa on korkeaa mallia, ja
siten oviaukko on tavanomaista matalampi. Aitan
ovi on vanha, ja se on aikoinaan päällystetty kustavilaisella laudoituksella, joka sekin on jo kulunut.
Posket on lovettu ja ne ovat alaosastaan pahoin kuluneet. Osa aitasta on vuorattu laudoilla. Pernunmäen vilja-aitta on lähes Kaikkolan aittaa vastaava,
mutta astetta paremmin toteutettu.
Vanhoja piha-aittoja on siirretty ajan oloon kauemmas pelloille Pernunmäen tien varteen. Kaksiosainen piha-aitta ja pihanpäänä palvellut rakennus (ruumenhuoneena) ovat maisemassa orpoina.
Maisemallisesti Kaikkola on keskeinen osa Tuhkakylän kulttuuriympäristöä. Peltoaukean avoi-
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muuden säilyttäminen ja Vuokatin vaaraketjun
huiput kaukomaisemassa ovat Tuhkakylän olennaisia maisema-arvoja. Tuhkajoen varren lepikko- ja hakamaita kannattaa harventaa ja pitää joen
perinnemaisemaosuus tälläkin kohtaa siistinä.
Kaikkola on rakennushistoriallisesti erittäin arvokas. Vaikka pihapiiri on osin kerroksellinen, siinä on silti vanhan piirin tuntu. Vanha päärakennus
on kokonsa puolesta erikoinen harvinaisuus.
14.6 Kankuri, Tuhkakylä (P)

edustava päärakennus

Kerilän kaunis talonpoikaistalo.

Tuhkakylän Markon talon maista lohkaistu Kankuri on pieni tila kylän keskustassa. Sen vuonna
1947 valmistunut hirsinen päärakennus on tehty
paikallisten osaajien toimesta kuin mallitaloksi.
Vuorattu ruutu-ikkunoin varustettu rakennus on
ajalta, jolloin talonpoikainen rakennusperinne sai
ns. puolitoistakerroksisen talon piirteitä. Rakennus
edustaa tyypillistä sotien jälkeisen ajan maaseudun rakennusperinnettä, ja hyvin säilyneenä sillä
on rakennushistoriallista arvoa. Talossa on jyrkkä
harjakatto, kaunis ja kevyt avokuisti, pirtti, kamarit
ja keittiö. Asuintiloja on myös yläkerrassa. Se kuuluu yhtenä osana Tuhkakylän kauniiseen vanhojen
rakennusten ryppääseen.
Rakennusta on korjattu äskettäin ottaen huomioon sen arvot.
14.7 Kerilä, Tuhkakylä (P)

Konttila.

Keskitalon koristeellinen kuisti.
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erikoisen komea talo ja kuisti
kaunis vilja-aitta sammakkohirsineen
maisema-arvo
Jormaskylän alueella on muutamia suuria taloja,
joista yksi komeimmista on Kerilän talo Laakajärventien varressa. Lepikkoinen maasto pienen
järven rannalla on idyllinen. Alueen napatalon
historia ulottuu 1700 – luvulle. Keskeisen sijainnin vuoksi Kerilän talo on ollut alueella erilaisten
juhlien pitopaikka 1800 – luvulta lähtien. Erikoista
historiaa liittyy talon mailla vuonna 1908 pidettyyn
maatalousnäyttelyyn: tuolloin talossa pidettiin Sotkamon Osuuspankin perustava kokous.
Kerilän vanha hirsipintainen ja alaosaltaan lautavuorattu päärakennus on rakennettu perimätiedon
mukaan 1900 – luvun alussa kahdessa osassa. Talossa on hyvin erikoinen aumattu kolmilappeinen
lasikuisti. Samanlainen on ollut myös saman kylän
Huovilan talon vanha kuisti. Kuistilta pääsee eteisen kautta oikealla sijaitsevaa pirttiin ja vasemmalle
poikkisaliin, josta on käynti peräkamareihin. Pirtistä pääsee keittiöön ja myös remontin yhteydessä
eteistilaan upotettuun portaikkoon, ja siitä yläkerran tiloihin. Komean talon viimeistelevät kauniit

sisustukset, upeat uunit ja ikkunoiden ruusatut
koristeet. Salin ja kamarin uunit on uusittu viimeisessä remontissa 1980 – luvulla. ”Uunimaakarina”
toimi Keijo Tervo, rakentamisen monitoimimies
samalta kylältä. Uunien kivet ovat paikallista vuolukiveä Talvivaarasta. Sen erikoisuus on kirjavissa
värisävyissä, jotka ulottuvat valkoisen kellertävästä
ruskean sävyihin! Alueen erikoisen ja laajan vuolukiviesiintymän tutki vuonna 1902 Finska Täljstensaktiebolaget, mutta yhtiö totesi kuljetusyhteyksien
vuoksi vaihtoehtona olleen Juuan Nunnalahden
esiintymän suotuisammaksi.
Talon ulkoisen olemuksen silmiinpistävin ominaisuus on ikkunoiden kolmisakarainen koristelaudoitus eli ruusaus. Se on tyypillinen 20 – luvun
koristelutapa ja sitä löytyy muun muassa Tuhkakylän Kaikkolan ikkunoista.
Kerilän vanhoista rakennuksista on jäljellä kaksi
sivurakennusta, luhtitalli ja vilja-aitta. Talli on tyypillinen kokkitalli, mutta vilja-aitta on sekä sijainniltaan, että ominaisuuksiltaan edustava rakennus.
Aitta sijaitsee kuivalla ja kauniilla paikalla lähellä
kyläpolkua ja nykyistä pihatietä. Sen perustuksissa
on sammakkohirret, joita ei kainuulaisessa aitassa
liioin tapaa. Sotkamosta ”sammakkoja” on Kerilän
aitan lisäksi jäljellä vain Riekinrannan Härkölän
vilja-aitassa. Aitta on yksikerroksinen, mutta sen
kauniissa päätykolmiossa on luukku. Aitta luukun
kuvioineen on renessanssivaikutteinen!
Kerilän rakennukset ovat rakennushistoriallisesti hienoja ja arvokkaita. Pihapiiri rakennuksineen
näkyy ohuen lepikon läpi Laakajärventielle ja toimii tienvarsimaisemakohteena. Maisemallisesti ja
perinnemaiseman säilymisen vuoksi ympäröivien
lepikoiden säilytys on perusteltua. Joka tapauksessa näkymien säilytys on mahdollista puuston
harvennuksella ja peltojen käytöllä edelleen.
Osa talon maista on tulevan Talvivaaran kaivospiirin alueella, mutta pihapiiri säilyy lähiympäristöineen.
14.8 Keskitalo, Taattola, Tuhkakylä (P)

vanhoja rakennuksia kauniissa maisemassa
kivinavetta
komea isoluhti

Vanha 1760 – luvulla perustettu Taattolan talo
on jakautunut useampaan osaan, joista Keskitalo sijoittuu vanhan Taattolan paikalle. Taattolan
ruotusotamiehen torppa on sijainnut läheisellä
Hakomäellä.
Kumpuilevassa peltojen, niittyjen ja hakamaiden ympäröimässä maastossa sijaitseva pihapiiri
on säilyttänyt vanhoja piirteitään. Taattolan vanha
1920 – luvulla valmistunut päärakennus on ollut
aikoinaan kahden pirtin yhdistelmä ja sen toinen

puoli on siirretty naapurin taloksi, josta edelleen
1990 – luvulla metsästysmajaksi Kiantaperään. Keskitalossa on jäljellä siis puolikas vanhaa Taattolaa,
jonka lisäksi on navetta, isoluhti ja vanhoja aittoja.
Pirtin ja kaksi kamaria sisältävä leveärunkoinen
rakennus on rimavuorilaudoitettu ja luonnonkivisokkelilla. Kuisti on koristeltu erikoisen kauniisti.
Ikkunoiden koristeina on muun muassa naapuritalo Kerilässä käytettyä kruunukoristetta, mutta
tässä siihen on lisätty noppaa, ym. leikkausta.
Pihaluhti on komea ilmestys, vaikkei olekaan
kammiomallia. Suorasivuisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on pieniä konsolikoristeita joka
nurkalla. Kaksiosainen luhti on tehty vuolumerkin mukaan vuonna 1793 ja huomattavan suurista
puista.
Kivinavetta on hyvin heikossa kunnossa. Pärekatteen päälle asetettu huopa on rikkoutunut pahoin ja rakennus on käytännössä purkukuntoinen.
Navetan sivulla harjun kynnäällä sijaitsee suorasivuinen vilja-aitta, jolla lienee ikää 200 vuotta. Rakennuksessa on ollut ovi aikaisemmin sivuseinällä.
Aitan eteläpuolella saman kynnään eteläpäässä on
erikoisen vanha kahden hirsirungon yhdistelmä.
Rakennus on ollut viimeiseksi ruumen- ja olkilatona. Toinen rakennuksista on selvästi vanha otsaaitta, jonka oviseinän hirret on siirretty myöhemmin otsalinjaan.
Taattolan peltoaukea ja Keskitalon pihapiiri ovat
kaunista tienvarsimaisemaa. Keskitalo on arvokas
rakennushistoriallisesti ja on sääli, että navetta on
menetetty.
14.9 Konttila, Tuhkakylä (P)

erikoinen historia
tyypillinen pienen tilan vanha rakennuskanta
Talolla on erikoinen historia, sillä aikaisemmin
Konttila sijaitsi Raajamäellä 1940 – luvulle saakka
pellon reunassa talon itäpuolella. Sotien jälkeen
talo on siirretty aivan uuteen paikkaan Viinamäen
tuntumaan. Vanhalta paikalta on tuotu pihapiirin
sivulla yhä pystyssä oleva vanha tallirakennus, joka on sittemmin toiminut mm. varastona.
Pihapiirissä on lisäksi pieni rankorakenteinen
talo, piha-aitta, sauna ja hyvin kookas perunakellari. Navettaa ei ole enää jäljellä. Talossa on lasikuisti,
harjakatto, rimalautavuori ja kaksi huonetta. Muut
rakennukset ovat lautarakenteisia ja punaisia, kun
taas talo on väriltään vaalean ruskea. Perunakellarin katto on lahonnut.
Tila sivuaa kaivospiiriä ja tulee säilymään ennallaan. Kohteella on rakennushistoriallista arvoa
ja se edustaa pienimuotoista rakennettua ympäristöä, jonka arvot säilyvät varsin jatkossakin pienin
ponnisteluin.
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14.10 Korpela, Tuhkakylä

vanha pihapiiri

Korpelan talo sijaitsee Tuhkakylän pohjoispuolella
Metsäpirtintien luikerrellessa sen pihapiirin läpi.
Pienellä peltoaukealla sijaitsevista rakennuksista
vanhimmat ovat 1900 – luvun alusta, mutta sen
tarkemmin niiden ikää ei tiedetä. Päärakennus on
korjattu vuosina 1936 ja 1952. Tiilikatteisen ja vaakavuoratun hirsitalon ikkunat ovat kuusiruutuiset
ja perustus luonnonkivestä. Talossa on pariovellinen umpikuisti, pirtti, keittiö ja kaksi kamaria.
Pihapiirissä on lisäksi piha-aitta ja varastorakennus. Hirsinen piha-aitta on kaksiosainen ja matala.
Ovien päällä on haukkaikkunat.
Pihatien varressa on lisäksi heikkokuntoinen
puimalarakennus ja ryhdikäs vilja-aitta. Koristeeton aitta on kookas.
Korpelan pihapiirillä on rakennushistoriallista
arvoa. Ympäristö on hyvin hoidettua ja peltoja
viljellään.
14.11 Kosken metsälaidun, Tuhkakylä (P+)
Katso Huovila, Tuhkakylä
14.12 Latomäki, Tuhkakylä (P)

kaunis ja harmoninen pihapiiri
komea talonpoikainen pirtti
kivinavetta

Talvivaaran kaivospiirin sisään jäävistä pihapiireistä Latomäki on selvästi kulttuurihistoriallisesti arvokkain kokonaisuus. Sen historia alkaa virallisesti
vuonna 1882, jolloin perustettiin Jormas Heikkilä
-niminen kruununtila. Tuolloin asuinpaikkana oli
noin 700 metriä koilliseen sijaitseva Autio -niminen
mäen kumpu täsmälleen tulevan kaivoskaivannon
reunalla. Tällä paikalla oli ollut vuokratorppa jo
1700 – luvun lopulta saakka ja viiden sukupolven
ajan.
Heikkilästä siirryttiin Latomäkeen samalla kun
talo ostettiin itselliseksi 1930 – luvulla. Latomäkeen
rakennettiin komea hirsinen päärakennus, kivinavetta ja piha-aitta. Heikkilästä tuotuja pienempiä
rakennuksia koottiin talliaitaksi ja sijoitettiin pihapiirin eteläsivulle.
Itäsivulla sijaitseva päärakennus on mittasuhteiltaan kaunis keskisuuri talonpoikaistalo mitä
tyypillisimmillään. Lautarakenteisen kuistin kautta pääsee eteistilaan, josta on käynti vasemmalle
pirttiin, suoraan keittiöön ja oikealle poikittaissaliin, joka sittemmin on jaettu kahteen osaan. Pirtti
on eräs Sotkamon kauneimmista. Valoisa, arvokas
ja rauhallinen tila on mieltä ylentävä kokemus.
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Talon yksityiskohtien yksinkertainen hienous ja
asiantunteva toteutus ovat silmäänpistäviä.
Länsisivun navetta on osin lohkokiveä ja se on
rakennettu vuonna 1934. Sen päätyyn on tehty rankorakenteinen lantala ja hirsinen talliosa vuonna
1948. Korkea vinttitila on varattu heinille ja sinne
johtaa ajosilta pihan puoleiselta sivulta.
Vanha talliaitta on koottu kahdesta rakennuksesta. Vanhimmat hirret ovat perimätiedon mukaan 1800 – luvulta, mikä pitänee ulkonäön perusteella paikkansa. Suorasivuisen rakennuksen
kate on pärettä.
Pohjoissivun ruskeaksi kyllästynyt varastoaitta
on lautarakenteinen ja suorasivuinen. Pihapiirin
ulkopuolella on lisäksi 1960 – luvulla rakennettu
hirsisauna, jonka vilvoittelutilan poskihirret ovat
varsin näyttävät.
Pihapiirin itäpuolella on rankorakenteinen
puimala ja kauempana vilja-aitta, jonka päälle on
aseteltu tuuliohjain torneineen jo poislahonneesta
kuivaamosta. Eteläpuolella noin 500 metrin päässä
pienen Kuusijoen rannalla ovat pienen puromyllyn
jäänteet ja pihapiirin itäsivun rinteessä on pajan kiveyksiä. Myllyn kivet ovat pihapiirin rakennusten
astinkivinä.
Latomäki on kaunis vaaran päälle sijoittuva pihapiiri rakennuksineen. Sen kulttuurihistoriallinen
merkitys on suuri etenkin rakennushistoriallisesti. Talon ympärillä sen itäsivulla on jäänteitä hakamaasta lepikoineen. Itään avautuu vaikuttava
kaukomaisema kohti Kolmisopenvaaraa ja tulevaa
kaivoslouhosta.
Tämän pihapiirin kohdalla kannattaisi pyrkiä
sovittamaan kaivospiirin toiminta todellakin siten,
että lähiympäristö pihapiirin rakennuksineen säilyisi. Kohdetta on pidetty kuin kukkaa kämmenellä
ja etenkin päärakennuksen viimeisiin huoltokorjauksiin on panostettu.
14.13 Leinola - Rantala,
Rannankylä, Tuhkakylä (P)

kerroksellinen pihapiiri
Leinola sijaitsee Jormasjärven länsipuolella olevalla
mäellä. Jormas 39 Leinola on ollut paikan kantatalo,
josta on isojaossa tehty Jormas 46 Rantala (Ranta).
Tämän jälkeen rakennettiin pohjoispuolelle uusi
pihapiiri, joka ristittiin Leinolaksi. Ympäristössä on
ollut kiinteää asumista hyvin varhain, sillä alueen
kantatalo on ollut jo 1500 – luvun puolelta Jormas
2 Turula (isojaon jälkeen 3). Sen ensimmäinen pihapiiri on sijainnut Nurmelan ja Rannan välisellä
niityllä, ja myöhemmin Nurmelan paikalla. Osa
Turulan rakennuksista on siirretty Rannan maille
ja osa Kannakselle (katso Kannas, Jormas).

Leinolan pihapiiri on tiukka neliö, jossa on eri
aikakauden rakennuksia. Vanhan päärakennuksen
lisäksi siihen kuuluu L-muotoon tehty navetta 1960
-luvulta ja asuinrakennus 1970 – luvulta.
Vanha asuinrakennus on tehty kehikolle Vuokatin Porttimäessä. Runko ostettiin ja kasattiin taloksi vuonna 1930. Alkuperäisasuisen rakennuksen
kuisti on umpinainen, ja talossa on pirtin lisäksi
eteistila, keittiö ja kaksi kamaria. Yläkerrassa on
kesähuoneita. Talon katto on jyrkkä harjakatto
ja ikkunat ovat T-mallia. Talon hirsiseiniä ei ole
vuorattu. Sisätilat ovat alkuperäisasuiset, pirtti on
valoisa, ja pirtin uuni mahtavan kokoinen.
Navetta on tehty alaosiltaan tiili- ja varasto-osiltaan rankorakenteisena. Ylisille johtaa ajosilta. Navetta on tehty palaneen tilalle ja se sopii paikkaansa hienosti. Pihapiiri onkin varsin nätti ja tiukka,
vaikka piharakennuksia tilalle on tehty uusi asuinrakennus. Eri-ikäiset rakennukset ”keskustelevat”
yllättävän luontevasti keskenään.
Leinolan isäntiin on kuulunut kansanedustaja
Heikki Mustonen.
Leinolan talolla on kulttuurihistoriallista merkitystä ja rakennushistoriallisesti se on esimerkki
kohtuullisen luontevasta kerroksellisesta pihapiiristä. Asuinrakennuksella on antikvaarisia arvoja
esineistöineen.
Näköetäisyydellä sijaitsevan Rannan talon (vanha Leinola) pihapiiristä ovat jäljellä vain kivinavetan rauniot, vanha huonokuntoinen päärakennus
ja pihatien varressa todella vanhan oloinen riihi
latoineen. Hirsitalo on rakennettu korkean sokkelin varaan siten, että pirtin alle on jätetty korkea
kellaritila erillisellä käynnillä päädystä. Rakennuksessa on pirtti, eteinen, keittiö ja kamari. Talo on
perimätiedon mukaan tehty 1800 – luvun lopulla,
mutta katto uusittu 1920 – luvulla ja todella jyrkkälappeiseksi. Kuisti on eräs kauneimmista, sillä sen
ikkunat ovat erikoismaininnan arvoiset.
Sotkamon Osuuskassa perustettiin Rannan talossa ja siirrettiin 1950 – luvulla kirkonkylälle.
Rannan talolla on rakennushistoriallista arvoa,
mutta talo vaatisi välittömiä toimia säilyäkseen.
Navetta on jo menetetty ja riihelle käy samoin.
Rannan ympäristö on ränsistymässä pahoin.

Korpela.

Latomäen pihapiiristä.

14.14 Linnakallio, Sopenvaara, Tuhkakylä (P)

kertomusten karkupaikka
taruja ja kertomuksia

Linnakallio sijaitsee Sopenvaaralla, vajaat kaksi
kilometriä Kolmisoppijärvestä itään. Kyseessä on
pitkulainen, luode - kaakko suuntainen parin sadan metrin pituinen ja parin kymmenen metrin
korkuinen kalliokumpare korkealla vaaran päällä.

Latomäen kivinavetan päätyovi.
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Sopenvaaran Linnakalliolta Talvivaaralle.

Itäsivu on melko loiva, mutta lännessä on näyttävä, miltei pystysuora kalliorinne, josta paikka
on saanut nimensä. Kalliorinteen juurella on paikoin vetinen suo. Kallion läheisyydessä on vanhoja asuinpaikkoja, joista Kallola (Kalloaho) lienee
vanhin. Kallola sijaitsee näköetäisyyden päässä ja
on perimätiedon mukaan saanut nimensä Linnakalliosta. Linnakallion päältä näkee koko Vuokatin
vaaraketjun ja Talvivaaran vaarat. Erikoisena on
pidetty kallion ja vanhimpien lähivaarojen talojen
sijoittumista siten, että kalliolta on lähes suora linja
Rajamäkeen (Raajamäki) ja Mustaan (Mustamäki).
Linnakallion länsipuolella on toinen kalliomuodostelma noin 600 metrin päässä ja Sopenvaaran
lakialue on ylipäätään hyvin kalliopintainen.
Paikkaan liittyy jonkin verran tarinoita. O.A.F.
Mustonen kertoo Kajaanin kihlakuntakertomuksessa vuodelta 1884 tarinan, jonka mukaan vuorenhaltija on pitänyt Linnakalliolla päihtynyttä miestä
vankinaan.
Kertomusten mukaan Linnankallion päällä olisi
ollut joskus puinen varustus ja sen vuoksi läheisessä
Kolmisoppi -järvessä olisi Hovinlahti. Samaan kertomukseen liittyvät Kolmisopenvaaran rinteessä
esiintyvät pengerrykset, jotka olisi tehty puulinnan
asukkaiden rakentaman torpan viljelyksiä varten.
Kertomukseen liittyy myös tarina koko perheen
kuolemasta nälkäaikana 1600 -luvulla. Taloa ei ole
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uskallettu lähestyä pitkään aikaan ja siitä on jäljellä vain tarinoita. Valtionarkiston tietojen mukaan
paikalla on tosiaan ollut Kolmisopenmäen torppa,
jota on isännöinyt Tuhkalan poika Olli Tuhkanen.
Isän ja muutamien lasten kuoltua, loppuperhe on
syönyt kuolleita ja kuolleet sitten itsekin. Torppa
on ollut asuttuna 1600 – luvun puolivälistä 1680
– luvulle. Vaaran rinteestä löytää yhä pihapiirin
kiviperustukset.
Taajimmin esiintyy tarina sarkasodan ajoilta.
Siinä Jormasjärveläiset ovat juosseet vainolaisia
karkuun Linnakalliolle, joka on ollut kylän karkuja turvapaikka. Tarinan mukaan kallion puinen varustus on ollut liian heikossa kunnossa puolustautumiseen. Aikansa vainolaisia pidäteltyään, muun
muassa heittelemällä kiviä heidän niskaansa, väki
on ahtautunut turvaan kalliossa olevaan luolaan.
Vainolaiset ovat tukkineet luolan suun ja tehneet
suuren tulen luolan eteen, jotta kallio rikkoutuisi ja
luola romahtaisi väen niskaan. Nykyään näkyvillä
oleva suuri kalliokivikasa olisi siis romahtaneen
kallion jätettä allaan luolaan paenneen väen luut.
Linnakallio on ollut Tuhkakyläläisille merkittävä kokoontumis- ja ajanviettopaikka aina 1950
– luvulle saakka. Ensin paikalla on ollut tasoitettu
kenttä ja sittemmin puinen tanssilava nykyisen
lähitien varressa, vähän ennen metsästysmajaa.
Perinteen mukaan nuoret ovat käyneet kalliolla
tanssimassa ainakin helatorstaisin. Nykyäänkin
koululaiset ovat käyneet kouluretkillä kalliolla
yöpyen sen läheisyydessä. Kalliossa on edelleen
pari pientä luolaa.
Linnakallio on nimenä hyvin kutkuttava. Todennäköisesti tarinoilla on jonkinlaista tosipohjaa.
Kallio sijoittuu Talvivaaran kaivospiirin rajalle,
mutta todennäköisesti kaivoksella ei luultavasti ole
sille suoranaista vaikutusta. Linnakallion maastoa
kannattaisi tutkia kulttuurihistoriallisista syistä.
Kalliolta on mitä maalauksellisin korpimaisema
kohti Talvivaaran rinnettä.
14.15 Markko, Tuhkakylä (P)

pitkä historia
rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
vanha kylätie
toisen maailmansodan vankileirin rakennuksia
Tuhkakylän kantatalon nimi on ollut Rönkkölä
1500 – luvulta 1600 – luvun alkuun saakka, jolloin
se jakaantui useaan osaan. Tuhkakylän kantatalot
olivat kaikki Tuhkasen suvun hallussa aluksi ja
viiden talon nimi oli Tuhkala. Siksi sukututkijoilla
on ollut vaikeuksia selvitellä eri sukujen vaiheita
näissä taloissa. Claess Claessonin piirtämässä Kainuun kartassa vuodelta 1650 on kylälle piirretty
kolme taloa.

Markon talon paikkaa pidetään yleisesti kylän
vanhimman talon paikkana. Jormasjärventien varrella Markon talon kohdalla oleva pieni hirsinen
varastorakennus on perimätiedon mukaan kylän
vanhin pystyssä oleva pirtti ja rakennettu 1800
– luvun alussa. Kyläaukean korkeimmalla kohdalla sijaitsevan rakennuksen ympärillä on ollut
ensimmäinen ”tuhkasta noussut Markon kartano”,
sillä sarkasodan aikana lähes jokainen kylän talo
poltettiin. Markon kaskialueet ovat ulottuneet kauas etelään, sillä mm. Naulavaaran Kiikkumäki on
ollut aikoinaan sen torppa.
Markon pihapiiri sijaitsee nykyään Jormasjärventien eteläpuolella. Pihapiirin eteläpuolella on
Kaikkolan pihapiiri (katso Kaikkola, Tuhkakylä).
Talojen välistä on kulkenut vanha talvitie Pernunmäen eli entisen Karppilan läpi Jormasen rantaan
ja tien toinen pää on ulottunut aina Parkuan perukoille ja Lontanniemen eli Rimpilän rantaan
saakka.
Kaikkola on ollut ns. kunnan köyhäintalo 1850
– luvulta lähtien ja tuolloin myös Markko toimi
tilapäisesti tarkoituksessa.
Nykyisessä pihapiirissä on vanha ja kaksikerroksinen päärakennus, hirsinen navetta, vilja-aitta
ja kuivaamo kalustosuojineen. Kaikkolan talo sijaitsee lähinaapurina ja näiden kahden talon viljaaitat sijaitsevat vierekkäin talojen välissä vanhan
kylätien varrella. Kaikkolan aitta on kaunis otsaaitta ja arviolta n. 200 vuotta vanha.
Markon talo on rakennettu vuonna 1925, ja siinä
on ollut alun perin mansardikatto. Sotien jälkeen
tehdyssä suuressa remontissa katto muutettiin harjamuotoiseksi. Kate on betonitiiltä, ja hirsiseinät on
vaakavuorattu. Rakennus on eräänlaista hyvin yksinkertaista talonpoikaista klassismia, jota löytyy
lähitaloista mm. Kankurista, Mäntylästä ja etenkin
Huovilasta, joka on kuin kaksoiskappale. Markon
talossa on T – ikkunat ja sen yläkerta on asuinkäytössä. Yläkerran räystässivujen pienet ruutuikkunat ovat erikoisen pieniruutuiset.
Kaksikerroksinen navetta on hirrestä ja sen yläkerran heinävinttiin johtaa ajosilta rakennuksen
päädystä. Kuivaamon sivulla sijaitseva hirsinen
kalustovarasto on tehty alun perin toisen maailmansodan aikana Kalliojärven vankileirirakennukseksi. Vangit tekivät leirin rakennukset itse, ja
huolto toimi Markon naapurista Tuhkalasta käsin.
Vankileirin toinen asuinrakennus on nykyään Rahvaanmäen talon navettana ja jää tulevan Talvivaaran kaivoksen alle.
Maisemallisesti Markko on keskeinen kohde
Tuhkakylän kulttuuriympäristössä. Peltojen käyttö
ja puiden vähäisyys lähimaisemassa, sekä Vuokatinvaaraketjun huiput kaukomaisemassa kuuluvat
Tuhkakylään olennaisesti.

Mattilan luhdin ikkunat.

Markon ikivanha pirtti.

Metsäniemen hurmaavan värinen talo.
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Markko on rakennushistoriallisesti erittäin arvokas. Vaikka pihapiiri on vain kaksisivuinen, siinä
on silti vanhan piirin tuntu. Tässä auttaa pihapiirin
ympärillä oleva komea pihapuusto. Markon vanhin
pirtti on ikänsä puolesta säilyttämisen arvoinen ja
antaa kylämaisemalle konkreettisen historiallisen
näkökulman. Ympäristön peltoja viljellään ja osin
myös laidunnetaan.
14.16 Mattila, Suutarinkylä (P)

vanhoja rakennuksia erikoisissa pihapiireissä
lehmikujat, perinnemaisemat
kivinavetta

Mäkitupa.

Neulala on aivan tiessä kiinni.

Kytölän eli Pantalehdon kämppä.
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Mattilan talo sijaitsee Suutarinkylällä, joka on ollut
asuttu 1600 – luvun alusta saakka. Aikoinaan Turulan talo koostui kolmesta savusta, joista kahdesta
käytettiin jo varhain nykyistä nimeä Nurmela ja
yhdestä nimeä Suutari. Perimätiedon mukaan Suutarin talon tienoilla olisi sijainnut alkujaan Turulan
karkupirtti 1500 – luvun lopun melskeissä. Claess
Claessonin piirtämässä Kainuun kartassa vuodelta
1650 on paikalle piirretty talon merkki. Lähinaapuriksi tuli 1760 – luvulla Pukinmäen (Pukin) talo,
josta Mattila on 1930 -luvulla erotettu.
Mattilassa on erikoinen sekoitus vanhoja rakennuksia ”pitkin mäkeä”. Useimmat rakennukset on
tuotu näköetäisyydellä olevasta Pukista. Vuonna
1936 rakennetussa päärakennuksessa on tupa ja kamari, ja se on rakennettu korkealle perustukselle.
Kivinen navetta on sekin pienikokoinen; sen sisään
ei ole mahtunut kuin neljä lehmää. Ylisille johtaa
ajosilta Pukin puolelta. Pihapiirissä on Pukista
siirretty mahtava talliaitta, jona sitä on käytetty
myös Mattilassa. Se on suorasivuinen rinta-aitta
vuodelta 1847 ja sen hirsikonsolien koristelu on
erikoinen. Tallin takana on kaunispiirteinen otsaaitta, jota on aikaisemmin käytetty vilja-aittana. Siinä on kauniit poskileikkaukset ja sillä lienee ikää
noin 200 vuotta.
Ympäristön tekevät erikoiseksi vanhat lehmikujat,
joita pitkin karja on ohjattu hakaan. On hyvin harvinaista, että sellaisia löytyy yhä. Lehmikujien varrella
on useita latoja ja muun muassa vuonna 1936 tehty
aittarakennus. Lehmiaitoihin rajoittuvat myös masiinahuone ja riihi, joista ensimmäisessä on vuosiluku
1919, ja toisessa 1901. Masiinahuone on otsallinen ja
näyttää paljon vanhemmalta kuin vuosiluku antaa
ymmärtää: kaiverrus lienee tehty siirron yhteydessä.
Riihi on hyvin suuri, ja molemmat rakennukset ovat
alkuperäisessä kunnossa. Pihapiirin pohjoispuolella
on Pukista siirretty pieni saunarakennus.
Mattilan pihapiiri ovat erikoinen sekoitus vanhoja
rakennuksia. Ne ovat rakennushistoriallisesti erittäin arvokkaita. Mattila on kuin ulkomuseo. Pienmaisema on samoin erikoinen ja arvokas.

14.17 Metsäniemi, Naulavaara (P)

kaunis pieni pihapiiri

Naulavaaran Orninginlammen kaakkoispuolella
sijaitseva pieni pihapiiri on erikoinen. Siinä on vanha päärakennus, navetta ja piha-aitta. Päärakennuksen vanhin osa, kuten muutkin rakennukset,
on tehty 1930 – luvulla. Taloa on jatkettu 1970 – luvun lopulla niin, että laajennusta ei erota vanhasta
osasta. Talossa on kaksi pientä umpikuistia, ruutuikkunat ja lautavuorauksen värinä hätkähdyttävä
vaaleanvihreä, joka istuu taloon hämmästyttävän
hyvin. Kaksiosainen piha-aitta on koristeeton. Puinen navetta on tehty 1950 – luvulla, ja se on hämmästyttävän hyvässä kunnossa.
Metsäniemen pihapiiri on klassinen neliö. Sekä
ympäristöä että rakennuksia on hoidettu erikoisen
hyvin. Kohteen kulttuurihistoriallinen arvo tulee
nousemaan ajan saatossa.
14.18 Mäkitupa, Tuhkakylä (P)

sotien jälkeen rakennettu luonnonharmaa pihapiiri
Mäkitupa on ollut jo 1700 – luvun lopulta saakka
Sivolan eli nykyisen Tuhkakylän Niskalan torppa,
aikaisemmalta nimeltään Kotamäki. Siten se on yksi alueen vanhimpia torppia. Torpan maat on jaettu
1870 – luvulla kahtia, jolloin toisesta muodostui
Kuusimäen torppa.
Paikalla on erikoinen osin paljaiden kallioharjanteiden päälle muodostunut hajanainen pihapiiri, johon kuuluvat hirsinen päärakennus vuodelta 1948, pieni navetta 1950 – luvulta latoineen,
latorakennus, varasto ja talon vanhin rakennus eli
riihi. Riihi on malkotuohikatteinen ja ikää sillä lienee noin 150 vuotta. Talo on tyypillinen sekoitus
vanhaa talonpoikaistaloa ja puolitoistakerroksista
talomallia.
Erikoista pienten peltojen ympäröimässä pihapiirissä on se että kaikki rakennukset ovat maalaamatta ja kauniin luonnonharmaita.
Tila sijaitsee aivan kaivospiirin reunalla ja on
vaaravyöhykkeellä hävitä. Pihapiirin ympäristö
kuuluu vielä vanhalle omistajalle.
Kohde on hyvin erikoinen ympäristöltään ja
maalaamattomat rakennukset tekevät siitä esteettisesti ainutlaatuisen Sotkamossa.
14.19 Neulala, Tuhkakylä (P)

hyvin näkyvällä paikalla oleva mansardikattoinen talo
Tuhkakylän eteläpuolen taloista ehkä yleisimmin
muistetaan Neulalan talo, mikä johtuu sen erikoisesta ulkonäöstä ja sijainnistaan Laakajärventien
varressa kallioleikkauksen ja tiukan mutkan yhteydessä. Talo on tehty 1920 – luvulla hirrestä ja siinä

on mansardikatto. Talo on hyvin pieni, sillä siinä on
vain hellahuone ja kamari. Umpikuisti on korkea ja
sen kautta pääsee yläkertaan. Ikkunat ovat T – mallia ja ullakon päädyssä on salmiakki-ikkunat.
Pihapiirissä on pieni hyvin heikkokuntoinen
hirsinavetta ja autotallirakennus. Talon läheisyydessä näköyhteyden päässä sijaitsevat Pihlajamäki
ja Pitkälehto (katso Pihlajamäki, Tuhkakylä ja Pitkälehto, Tuhkakylä).
Kohteella on rakennushistoriallista arvoa ja tienvarsikohteena huomattavan suuri arvo.
14.20 Pantalehdon (Kyntölän)
kämppä, Talvivaara (P)

vanha kämppä
tienvarsikohde
Sotkamossa on ollut kämppärakennuksia kohtalaisen paljon, mutta enää niitä on vain muutamia.
Kämppärakennukset sijoittuivat yleensä suurten
hakkuualueiden keskelle korpimaisemiin. Pantalehdon kämppä on vedenjakajalla sijaitsevalla laakealla mäellä, jonka läheisyydessä Talvivaaran liepeillä on ollut 1950 -luvulla suuria hakkuita. Aivan
Laakajärventien läheisyydessä sijaitseva rakennus
toimii paikallisen metsästysseuran majana.
Pantalehdon kämppä on pieni hirsinen ja harmaa miehistökämppä, jonka päätarkoitus oli majoittaa joukko metsureita. Rakennuksessa on yksi
suuri majoitustila, keittiö ja kaksi kuistia. Tämän
lisäksi pihalla on aikoinaan ollut tallirakennus. Yksinkertaisessa rakennuksessa on loiva harjakatto ja
ruutuikkunat. Kämppä on alun perin rakennettu
1940 – luvulla Mustinjärven alueelle kämpäksi ja
siirretty Pantalehtoon 1950 – luvulla.
Kämpät ovat harvinaisia, ja siksi niiden arvo on
kulttuurihistoriallisesti suuri. Pantalehdon arvoa
nostaa sen näkyvä sijainti päätien varressa.
14.21 Pernunmäki, Tuhkakylä (P)

komeat päärakennukset, upeat sisätilat
kylän kauneimmat aitat
Jormas 14 Karppilana isojakoon asti tunnettu talo
sijaitsee laakealla mäellä Tuhkajoen pohjoispuolella ja Jormasjärven läheisyydessä. Karppila on
kaskennut vaaroja kauas etelään aina Naulavaaraan saakka. Claes Claessonin Kainuun kartassa
vuodelta 1650 Pernunmäen paikalle on piirretty
talon merkki.
Pernunmäellä on kaksi pihapiiriä, joissa on vanhat punaiset päärakennukset, ja joissa kummassakin asutaan yhä. Lisäksi pihapiireissä on kaksi
uutta taloa. Tuhkakylän entisillä kauppiailla Reino ja Kirsti Pulkkisilla on vuonna 1900 rakennettu
kaunis pirtti. Talon kamariosa on vanhempi, sillä
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Pernunmäki eli vanha Karppila.

Pihlajamäki.

Pitkälehto on eräs Sotkamon pienimmistä taloista.
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tuolloin vanhempi pirtti on purettu ja pystytetty osaksi naapuritaloa. Tilalle on tehty nykyinen
valoisa ja kaunis huonetila. Jyrkkälappeinen talo
on vuorattu rimalaudalla ja ikkunat ovat T-mallia. Umpikuistin kautta päästään suoraan pirttiin,
joka on hirsipinnalla. Talon sisätilojen valon määrä johtuu ikkunoiden suuresta koosta. Pirtin kolmilappeisessa holvikatossa on kirveellä veistetyt
kattolaudat. Pirtistä pääsee kamareihin, saliin ja
keittiöön. Talo on remontoitu perusteellisesti 1970 –
luvulla ja sisustettu hyvällä maulla. Talo on kaikin
puolin komeassa kunnossa, mutta 1960 – luvulla
tehty uusittu kuisti on selkeästi aikansa lapsi.
Pihapiirissä on vanha pihaluhti, jolla on ikää
noin 150 vuotta. Navetta on tiiltä, ja tehty 1960
– luvulla.
Talon aitat ovat erikoisen mielenkiintoiset. Kaksikerroksinen vilja-aitta on vuodelta 1825. Pieni
kalanruotomaisesti paneelikuvioitu ovi aukeaa sisäänpäin ja on tyypillinen 1700 – luvulla rakennetuissa aitoissa. Mainiokuntoinen aitta on korkeaotsainen ja sen posket ovat suorat. Huomio kiinnittyy
aitan konsolien kauniisiin koristeisiin, jotka on tehty poikkeuksellisen varmalla taidolla. Yhtä hienoja ei Sotkamossa muualla tapaa lukuun ottamatta
kirkon vieressä sijaitsevia puisia hautakammioita.
Sen lisäksi aitan räystäällä on lovet ns. riiahirrelle,
mikä kielii malkokattojen räystäiden pohjalaisesta
rakentamistavasta ja mahdollisesta rakentajastakin. Lattiarakenne on supistettu pistolattia, joten
pistojen päät eivät ole sateelle alttiit, mikä on todella hyvin rakentaessa keksitty yksityiskohta. Rakennus on lähes identtinen muodoltaan Kaikkolan
aitan kanssa. Upea rakennus ajateltuine yksityiskohtineen on katon alla toisen aitan kanssa. Päälle
on aseteltu pärekate ja sen päälle 1960 – luvulla
alumiinipeltikate. Toinenkin aitta on vanha, sillä
siinä on veistettynä vuosiluku 1843. Myös tämä
aitta on toiminut myös vilja-aittana. Rakennus on
pohja-alaltaan suurempi ja siinä on kaksi kerrosta.
Ovi ei ole alkuperäinen. Rakennuksessa on yleensä
vain pappiloista ja kartanoista tuttu konsolivahvennus kolmen ylimmän hirren kohdalla!
Arfmannien kaunis punamultainen päärakennus on Pulkkisten pihapiirin pohjoispuolella. Siinä
on Pernunmäen vanha pirtti uudelleen pystytettynä, keittiö ja kolme kamaria. 1920 – luvulla rakennusta on laajennettu kahdella kamarilla ja tehty
taite eli mansardikatto. Katto on tehty palautettu
takaisin harjan muotoon 1950 – luvulla. Talon lisäksi pihassa on hirsinen navetta 1950 – luvulta ja
suuri joukko talkkunatehtaan rakennuksia, joista
osa on vanhoja. Arfmannien vanhin rakennus on
ollut arviolta 200 vuotias kammioaitta, joka on Jormasen rannassa kesämökin nukkuma-aittana.

Pulkkisten puolella harjoitetaan lomamajoitusta
Jormasen rannan mökeissä. Tie mökeille kulkee
pihapiirin kautta, joten rakennuksilla on matkailullista merkitystä. Pernunmäen talot muodostavat oman erikoisen ja suuren yhteispihapiirin.
Asuinpaikalla on pitkä historia ja rakennuksilla,
etenkin kammioaitalla, on suuri rakennushistoriallinen arvo. Pernunmäen rinteiltä on löydetty
kiveyksiä, kuoppia ja palanutta puuta, jotka voivat
kieliä hiilenpoltosta, rautahytistä tai monenmoisesta muusta ajan saatossa tapahtuneesta toimesta.
Yhdestä kivikuopista on löydetty rautakuonaa ja
sen vierestä kivikiuas, jonka keskelle on tullut kivistä rakennettu putki. Pernunmäen etelärinteellä
on kauniita lepikoita ja jokivarsiniittyjä.
Pernunmäki on harvinainen elävä ja toimelias
kahden talon kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri.
14.22 Pihlajamäki, Tuhkakylä (P)

arvokas 1940 – luvun pihapiiri
tienvarsikohde

Pihlajamäelle aivan Laakajärventien varteen rakentunut pihapiiri on tien varressa selkeä maisemakohde. Talo on tehty 1940 – luvulla eli sotien
jälkeen, mutta sitä on laajennettu 1950 – luvulla.
Talo on pitkälle talonpoikaista mallia, johon sekoittuu puolitoistakerroksinen talotyyppi. Umpikuistin kautta pääsee tupakeittiöön, josta on käynti
kahteen sivukamariin. T-ikkunallinen ja punaiseksi
maalattua taloa on korjailtu ja kunnostettu vuosikymmenien aikana sen arvoa vastaavasti.
Pihapiirin itäsivulla on 1950 – luvulla rakennettu punainen navetta latoineen. Pohjoissivulla on
harmaa pihasauna pihakaivoineen ja eteläisellä
sivulla kaksiosainen piha-aitta.
Lepikkoinen ympäristö luo paikalle pienimuotoisen perinnemaisematyyppisen ympäristön ja
pihlajat kuuluvat jo nimenkin perusteella tähän pihapiiriin. Näköetäisyydellä sijaitsevat Pitkälehdon
ja Neulalan kauniit ja vanhat talot, joten paikalla on
pienen kylän tuntua (katso Pitkälehto, Tuhkakylä
ja Neulala, Tuhkakylä).
Pihlajamäki on rakennushistoriallisesti arvokas
kokonaisuus ja sen arvo vain nousee ajan myötä.
Pajujen ja puuston harventaminen on tärkeää ympäristön avoimuuden säilyttämisen vuoksi.
14.23 Pitkälehto, Tuhkakylä (P)

pieni pihapiiri

Vanha Huovilan talon Pitkälehdon mäkitupalaisen
torppa sijaitsee harjanteella, jolta näkyy Vuokatti
komeasti. Pihapiiri on hyvin pienimuotoinen ja

Tuhkajokisuu.

kolmisivuinen. Siinä on pieni päärakennus, aitta ja
pieni navetta latoineen. Päärakennus on tehty 1930
– luvulla ja siinä on lautarakenteinen umpikuisti,
pieni hellahuone ja kamari. Ikkunat ovat T – mallia.
Aitta ja navetta ovat hyvin pieniä hirsirakennuksia
ja koristeettomia. Ne lienevät saman ikäisiä kuin
päärakennus.
Kohteella on rakennushistoriallista merkitystä.
14.24 Puhakan laitumet, Tuhkakylä (V)

valtakunnallisesti edustavat perinnemaisemat: niitty,
haka ja metsälaidun
Laakajärventien läheisyydessä sijaitsevat 1800 – luvun lopulla asutetun Puhakan tilan aivan erikoisen
hienot laidunalueet, jotka muodostuvat rakenteeltaan edustavista hakamaista ja metsälaitumista.
Osin kiviaitojen ja niiden lomassa olevien puuveräjien reunustamien kauniiden, puistomaisten
hakamaiden valtapuita ovat harmaalepät, joiden
alla levittäytyy tuore niitty. Kuusivaltaisilla, sekapuustoisilla metsälaitumilla on erittäin runsaasti
lahopuuta. Laitumen huomionarvoisia lajeja ovat
nurmitatar ja jäkki, joiden lisäksi kasvaa kissankäpälää ja kaarlenvaltikkaa (Pedicularis sceptrumcarolinum). Tällä hetkellä lypsykarjan laidunnus
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Pukin vanha aitta on hyvin arvoituksellinen rakennus.

jatkuu vuosikymmenien perinteen mukaan ja
alueille on laadittu hoitosuunnitelma. Tilanpidon
jatkuminen tulevaisuudessa saattaa kuitenkin olla
epävarmaa, joten kohteen hoitotilannetta on seurattava. Talvivaaran kaivosalue ei onneksi yllä Puhakan maille. Läheisyydessä sijaitsee Pantalehdon
kämppä (katso Pantalehto, Talvivaara).
Puhakan laitumet on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi ja täysin syystä. Upea ympäristö
on Partasen perheen elämäntyö. Kiviaitojen määrä
ja valtava koko kertoo aivan tavattomasta sinnikkyydestä ja peräänantamattomuudesta. Kohde
soveltuisi opetuskohteeksi ja vaikka matkailutarpeisiinkin. Alueen reunalla on Alapihan pihapiiri,
jonka pihatie, portti ja romanttisesti kuusta katollaan kasvattava riihi tuo alueen länsireunalle visuaalista lisäarvoa. Alueen länsiosan tiheämmässä
ja kuusikkoisessa osassa on pieni harmaa lehmisuojarakennus: paikka on kuin Grimmin sadusta.
Alueen upein rakennuskohde on kuitenkin vanha
niittylato vieruskoivuineen ja tupsuheinineen alueen eteläosissa.
Puhakka on paras!
14.25 Pukki, Suutarinkylä (P)

hyvin erikoinen ja ilmeisen vanha aitta
pihapiiri
kivinavetta
paja
vanha kylätie

Raatemäen pihalta.

Tuhkala.
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Pukin (Pukkimäki) talo sijaitsee Suutarinkylällä,
joka on ollut asuttu 1500 – luvun loppupuolelta
saakka. Aikoinaan Turulan talo koostui kahdesta
savusta, joista toisesta käytettiin jo varhain nykyistä nimeä Nurmela ja toisesta Suutari. Perimätiedon mukaan Suutarin talon tienoilla olisi sijainnut
alkujaan Turulan karkupirtti 1500 – luvun lopun
melskeissä. Claess Claesson on piirtänyt paikalle
talon merkin vuonna 1650 laatimaansa karttaan.
Talosta muodostui 1700 – luvulla Suutarin suvun
kantapaikka Sotkamossa ja se oli merkitty muun
muassa rippitietoihin nimellä Jormas 2 Turula.
Samalle peltoaukealle perustettiin 1760 – luvulla
Pukinmäen talo lohkomalla Suutari. Paikalla oli
sijainnut jo aikaisemmin torpparakennus. Jormas
36 Pukki muuttui isojaossa numeroksi 43.
Pukin talo ympäristöineen muodostaa kauniin
kumpuilevaan vaaran rinteeseen sijoittuvan perinnemaisemakohteen. Erikoismaininnan ansaitsee
laaja kaukomaisema, jossa näkyvät niin Vuokatinvaarat kuin Talvivaarakin.
Pukin pihapiiri on varsin eheä. Talo on pihapiirin uusin rakennus ja sekin on tehty vuonna 1910
vanhoista hirsistä uudelleen kooten. Talli, riihi ja
sen lato sekä kivinavetta ovat kaikki 1800 – luvun

lopulla rakennettuja. Riihi on erikoisen leveää mallia, samoin riihen vanha ovi.
Navetan takana pienellä kynnäällä sijaitseva
leveä otsa-aitta on erikoinen rakennus. Se on piirteiltään hyvin alkukantainen ja sen tekee todella
erikoiseksi hirsimateriaali, joka on jätetty karjalaisrakennusten tapaan palhoamatta! Rakennuksen ulkomuoto ja yksityiskohdat antavat olettaa, että kyseessä on yksi vanhimpia rakennuksia Sotkamossa.
Aitan vieressä ajatus matkaa kauas menneisyyteen.
Tämän rakennuksen kohdalla ikätutkimus olisi
paikallaan.
Lisäksi ympäristöstä löytyy uudempi riihirakennus ja hirsirakenteinen paja, jota on korjattu
äskettäin.
Lähistöllä Kaakkomäen takaisella Honkamäellä
on ”ikivanha” Uunikallio, josta on haettu seudun
uuneihin kiviä. Suutarinkylältä luoteeseen maasto nousee kohti Immonkoivun lehtoa sekä vanhaa
Mikkolan talon Immokaisen sotilastorpan paikkaa ja Väyryvaaran vanhaa tilaa. Tämä ympäristö
on vanhaa kaskiviljelyseutua ja hakamaastoa on
paikoin vielä jäljellä. Maastoa pitkin kulkee myös
ikivanha reitti Tuhkakylältä Suutarinkylän kautta
Parkualle ja Kajaaniin saakka.
Pukin talo on erikoisen hieno rakennushistoriallinen kohde perinnemaisemineen. Sen eteläpuolella näköyhteyden päässä on Pukista lohkaistu
Mattilan pihapiiri (katso Mattila, Suutarinkylä) ja
Suutarin talo.
Suutarin taloon liittyy vanha tarina rappareista:
Jormasen Suutariin olivat jo rapparit ehtineet ja
tyhjentäneet talon vilja-aitat. Rapparit olivat ajaneet reet törmän alle ja jääneet vahtimaan, josko
karkuun mennyt talonväki palaisi takaisin ja paljastuisivat. Mutta isäntä oli hoksannut asian ja tappanut hevoset törmän alla, sekä hiihtänyt metsään
useita hiihtojälkiä, joten rapparit olivat ymmällä,
mitä jälkiä seurata. Useita päiviä myöhemmin ja
jälkiä seurattuaan rapparit tulivat Mustolana (Parkua) tunnetun talon pihalle ja huutelivat, että kyllä
”Ähvä” Mustonen eli isäntä vielä kiinni saadaan.
Löysivät aitan sillan alta piilon tavaraa täynnä,
mutta väsyneinä eivät jaksaneet enää polttaa taloa
vaan palasivat Suutariin ja sen koommin ei heitä
enää näkynyt.
14.26 Raatemäki, Tuhkakylä (P)

vanhoja rakennuksia

Raatemäen (Raatetmäki) kahden savun talo tunnettiin 1600 – luvulta alkaen Jormas 22 Tuhkalan
nimellä ja oli siitä ihmeellinen, että savujen välillä
oli linnuntietä kuusi kilometriä! Vasta isojaossa
vuonna 1855 talot saivat omat numeronsa, Jormas
27 Raatetmäki ja 28 Kannas. Kannaksen talosta on

olemassa erittäin vanhaa 1800 – luvun lopulla otettua erinomaista valokuvamateriaalia, jossa vanha
pihapiiri näkyy rakennuksineen.
Raatemäki jakautui vuosisadan vaihteessa kahdeksi taloksi ja toisen puolen nimeksi annettiin
Peltola. Vaarojen välisessä laaksossa sijaitsevan
Raatelammen rannalla sijaitseva pihapiiri on enää
kahden rakennuksen kokoinen. Peltolan puolella
on jäljellä vain peruskiviä. Raatevaaran asuinrakennus on tehty 1900 – luvun alussa ja siitä on viety
toinen puolisko heti uutena Peltolan puolelle. Sen
vuoksi Raatemäen talossa on nyt erikoinen pohjakaava. Eteinen on kapea ja vanhan solaeteisen
tyyppinen tila. Sen oikealla puolen on vanha pirtti,
joka sekin on jaettu kolmeksi huoneeksi. Eteisen
vasemmalla puolen on myöhemmin tehdyt kamarit. Tiloissa on asuttanut kaksi perhettä. Rakennus
on osin vain tyydyttävässä kunnossa.
Pihamaan laidalla on suuri vilja-aitta, joka kielii
talon voimallisesta menneisyydestä. Kaksikerroksinen rakennus on koristeeton. Peltoja ja etenkin
niittyjä talossa on ollut aina runsaasti. Niityt ovat
nykyään muuttuneet metsiksi. Metsäketo on ollut
Raatemäen torppa.
Kannaksesta löytyy lisää kohdassa Kannas, Jormasjärvi.
Talvivaaran kaivosalue ei ulotu Raatemäelle
saakka.
14.27 Rantala, Tuhkakylä
Katso Leinola – Rantala, Tuhkakylä.
14.28 Tuhkala, Tuhkakylä (P)

vanha kantatalo, monipuolinen käyttöhistoria
todella arvokas päärakennus
arvokas pihanpää kivikellareineen
vanha kylätie
Nousia venäläisen mukaan valtioiden käytännön
rajalinja kulki 1550 – luvulla pohjois-eteläsuuntaisesti Nuasjärven kohdalla. Siten savolaisperäinen
asutus levisi Nuasjärveltä Jormasjärven ympärille
jo varhain. Tuhkakylän kantatalo on 1500 – luvulla
ollut nimeltään Rönkkölä. Talon nimi on hävinnyt
rappasodissa, mutta käytännössä kyläalueen parhaat maat jakautuivat viiteen osaan, joskin kaikilla
oli sama Tuhkala nimenä jo 1600 – luvulta alkaen.
Tuhkalan talo on jaettu isovihan jälkeen Seppälästä. Tuhkakylän nimi johtuu Tuhkasista, joita asui
1600 – luvulla kaikissa tuolla nimellä ristityissä
kylän taloissa. Lähes kaikki kylän talot poltettiin
myöhemmin sarkasodassa maan tasalle ja sitä on
virheellisesti pidetty kylän nimen perustana.
Tuhkala ei ole kylän vanhin asuinpaikka, mutta
näkyvin se on ollut. Myöhemmin Tuhkala on ollut
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varsin keskeisessä roolissa kylän toimintoja ajatellen. Siinä on toiminut muun muassa kauppa, kirjasto, puhelinkeskus, köyhäintalo, posti, jne. Talon
läpi kulkee vanha kylätie Kajaanista aina Tuhkakylän rantaan saakka. Varallisuusverotiedot vuodelta
1805 kertovat Tuhkalassa olleen kymmenen lasiikkunaa, mikä toimi tuolloin veron mittarina. Talo
oli Sotkamon viidenneksi vaurain ja sen kokonaisarvoksi arvioitiin 1000 riksiä. Vuonna 1907 Tuhkalasta lohkaistiin maapala uudelle kyläkoululle.
Tuhkalan perintötila ostettiin vuonna 1919 Maakunnan toisen sotkamolaisen myymälän sijoituspaikaksi. Kauppa avattiin heti, mutta kyläläiset
eivät suosineet Maakuntaa, joten tila myytiin edelleen jo vuonna 1920. Kauppa jatkoi toimintaansa
talossa pitkälle vuotta 1920 ja yksityisenä kauppana maailmansotiin saakka, jolloin Kalliojärven
rannassa sijaitsi sotavankileiri ja Tuhkalan kaupan
kautta toimi sen muonitus.
Pihapiiri sijaitsee keskellä Tuhkakylää, aivan
Tuhkajoen tuntumassa ja pienen kummun sivulla. Pihatie suurine puineen ja komea keltainen
talo ovat kaunis tienvarsikohde Laakajärventien
varressa. Pihassa on päärakennus, pihanpäärakennus kellareineen ja pitkä piha-aittarakennus
varastotiloineen. Päärakennus on vuodelta 1905.
Erityisellä taidolla laadukkaasti tehty talo on yksi
kauneimmista sotkamolaisista talonpoikaistalosta
ja säilynyt erinomaisesti. Hirsirunko makaa graniittilohkareiden päällä ja se on vuorattu keltaisella
laudoituksella. Yläosassa on kaunis vaakapeiteponttilauta ja alaosassa helmiponttilauta pystyssä.
Ikkunat ovat T-mallia ja rakennuksessa on pihan
puolella kaksi pariovellista lasikuistia. Pohja on
erikoinen, sillä pirtti on rakennettu talon keskelle
heti talon itäsivulla sijaitsevan eteisen jälkeen. Se
on ollut talossa toimineen kaupan kannalta hyvä
ja samalla myös hyvin kaupunkimainen ratkaisu.
Aikoinaan talossa on ollut frontooni ja sisäänkäynti asuintiloihin lännen puolelta, mutta kauppatoiminnan loputtua ne poistettiin. Ullakon toisessa
päässä on talviasuttava huonetila.
Rakennus on koristeltu poikkeuksellisesti myös
sisäpuolelta erilaisin puuleikkauksin. Sisätilojen
kattokannattajat on vuoltu ja tyylitelty kauniisti,
samoin kuin kuistin kattokannattajien päät ulkona.
Ikkunoidenvuorilaudoissa on voimakas kruusausprofilointi. Sisustuksessa on poikkeuksellista arvoa
ja voimaa. Isot ikkunat tekevät sisätiloista hyvin
valoisat.
Pihanpää on perimätiedon mukaan tehty vuonna 1850 poispuretun vanhemman päärakennuksen
paikalle. Pihanpään alla on siten säilynyt vanha
kiviholvikellari porrashuoneineen. Pihanpäätä on
korjattu perusteellisesti vuonna 1901. Rakennus on
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toiminut tilapäisenä ruumishuoneena nälkävuosien aikaan 1850 -luvulla ja sittemmin muun muassa
köyhäintalona ja piikainhuoneena. Rakennusta on
käytetty ennen vuosisadan vaihdetta myös kauppana. Poispuretussa piharakennuksessa on ollut
linja-autotalli.
Talo sijaitsee Tuhkakylän kylämaiseman keskeisimmällä paikalla aivan Laakajärventien tuntumassa. Pihapiirillä on erittäin suuri kulttuurihistoriallinen merkitys. Talo ja pihanpää ovat rakennushistoriallisesti erittäin arvokkaita. Tuhkalan pihapiirillä
on kyläkuvalle erikoisen suuri merkitys. On sääli,
että pihapiirin ja joen väliin pellolle on istutettu
koivua hyvin tiheään. Näin kohteen maisemallinen
arvo vähentyy ja köyhtyy.
14.29 Tuhkakylän koulu, Tuhkakylä (P)

komeat koulurakennukset
J. A.Tervo

Tuhkakylällä alkoi koulunkäynti 19.8.1907 Markon
(nykyinen Kankuri) talossa. Oikea koulurakennus
valmistui Tuhkalasta lohkotulle maalle vuonna
1909 ja tehtiin Korholanmäen koulupiirustuksia
mukailemalla. Piirustukset korjasi insinööri W.
E. Tervo ja rakennuksen urakoi satulaseppä Ate
Korhonen Tuhkalasta. Koulun ensimmäisenä
opettajana toimi juuri valmistunut J. A. Tervo,
joka myöhemmin tuli tunnetuksi muun muassa kunnan asioiden pontevana hoitajana. Vanha
koulurakennus on tyypillinen harjakattoinen ja liki
kaksikerroksinen L- pohjamuotoon tehty hirsitalo.
Sen julkisivut muistuttavat Tuhkalan taloa: kate on
tiiltä, vuoraus yläosasta pystyponttilautaa, alaosasta helmiponttilautaa, T-mallin ikkunat, ja sokkelina
graniittilohkareet. Koulun luokkasali on muutettu
1980 – luvulla pesutiloiksi. Lisäksi rakennuksessa
on veisto- ja liikuntasali, sekä opettajan asuintilat.
Koululla toimi 1950 – ja 1960 – luvuilla Sotkamon
neuvolan Tuhkakylän vastaanotto.
Tilat olivat 1930 – luvulla liian pienet alakoululle
ja läheinen Seppälän talo oli vuokralla tätä varten
vuodesta 1937 vuoteen 1942, jonka jälkeen se toimi
Kosken talossa. Alakoulu oli sen jälkeen vielä vuorotellen Kankurissa, Markossa ja Kaikkolassa, kunnes
vuonna 1954 valmistui uusi koulurakennus. Talousrakennus oli valmistunut jo vuonna 1952. Koulun
uudemmat rakennukset on tehty tyyppipiirustusten
mukaan. Uudemmassa koulurakennuksessa on kolme luokkasalia, keittiö ja opettajan asunto. Pihalla
on varasto ja wc – rakennus, sekä pihasauna.
Kangasmaastossa sijaitseva pihapiiri on valoisa
ja sympaattinen.
Koulurakennukset on maalattu vaaleankeltaisiksi ja piharakennukset punaisiksi.

Koulu suurine mäntyineen on yhdessä Tuhkalan
talon kanssa kylän keskus ja vanha puoli toimii
maamerkkinä lähiympäristössä. Tuhkakylän koulu
on kulttuurihistoriallisesti hyvin arvokas kyläkoulukokonaisuus.
14.30 Tuhkakylän urheilutalo
”Urkki”, Tuhkakylä (P)

vanha seuraintalo
Tuhkalantien sivussa kylän keskustassa sijaitseva urheilutalo on rakennettu vuonna 1954, ja sen
on piirtänyt ”tupakka-askin kanteen” paikallinen
kirvesmies Keijo Tervo. Talo omistaa vuonna 1928
perustettu urheiluseura Tuhkakylän Pellet ry. Talossa on pidetty iltamia, elokuvanäytöksiä, urheilukilpailuja, juhlia, tansseja ja muita tilaisuuksia.
Korkeassa rankorakenteisessa talossa on iso sali,
näyttämö ja pieni eteinen puffetteineen. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja alkuperäisessä
asussa, kuten pihamaan reunalla sijaitseva huoltorakennuskin. Rakennus toimii yhä pari kertaa
vuodessa erilaisten tapahtumien pitopaikkana ja
juuri nyt siinä on majoittuneena Talvivaaran kaivostyömaan työntekijöitä.

Tuhkakylän köyhäinpirtti.

14.31 Viinamäki, Tuhkakylä (P)

vanha torppa näkyvällä paikalla

1700 – luvun lopussa perustettu Viinamäen uudistalo on yksi vanhimmista asuinpaikoista Tuhkakylän eteläpuolella. Talon nimen alkuperästä ei ole
tarkkaa tietoa. Lepikkoisen rinteen ja peltoaukean
keskellä sijaitsevassa kuluneessa pihapiirissä on
vielä vanhoja rakennuksia ja myös niiden jäänteitä.
Laakajärventie halkoo pihapellot raa’alla tavalla, ja
talo on kuin kuopassa ja jatkuvan tarkkailun alla.
Pihapiirissä on päärakennus, piha-aitta, kivinavetan jäänteet ja piha-sauna. Laakajärventien länsipuolella on riihi ja riihilato, sekä pieni ja vanha
vilja-aitta.
Päärakennus on tyypillinen vanha savupirtti,
jota on laajennettu toisella pirtillä väliköineen. Vanhempi pirtti on yhä paikoillaan, mutta toinen on
muutettu kamareiksi. Talon kuisti on umpinainen
ja ikkunat ruudulliset. Pirtit ovat erilaiset korkeudeltaan ja runkosyvyydeltään.
Riihi ja sen lato ovat todella vanhoja. Niiden malli
ja tekotapa viittaavat 1700 – lukuun. Myös vilja-aitta
on vanha. Riihellä ja aitalla on yhtä loivat katot. Nämä sivurakennukset ovat heitteillä, ja niiden kunto
kaipaisi pikaista kohennusta. Kohteessa kannattaisi
suorittaa tarkempi rakennusinventointi.
Viinamäen vanhoilla rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa ja ne toimivat tienvarren
maisemakohteena.

Tuhkakylän koululta.
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Räätän luhta Ikolan rannasta.
5.15

Tipas – Tipasjärvi
runsaasti arkeologisia kohteita
Hiidenportti
Kovasinvaara
Räätäjärven maisemat
Hietaneilikka – Sotkamon kuntakasvi
Sotkamon itäpuoliset kylät asutettiin savolaisten
toimesta 1600 – luvun puolella. Vesireittejä liikkuneet uudisasukkaat löysivät sopivia asuinpaikkoja Tipasjoen ja Sapsokoskeen laskevan vesilaskun
varrelta. Ensimmäisten 1550 – luvulla veroja maksaneiden talojen joukossa oli jo kyllä Tipasjokisuun
talo, mutta sen tarkasta sijainnista ei ole varmaa
tietoa.
Tipas on arkeologisesti hyvin kiinnostava alue,
sillä kylän hiekkakankaiden järvenrannoilta on
löydetty kivikautisten asuinpaikkojen keskittymä.
Tavaralöytöjäkin on saviastioista kirveiden ja nuolenpäiden kautta koruihin. Rautakauden löytöjen
joukossa arvokkaimpien joukossa on Kiuluniemeltä löydetty permiläinen koru.
Kylä asutettiin savolaisten toimesta 1600 – luvulla, mutta sarkasota vei monet talot ja isännät.
1700 – luvun puolivälin jälkeen seurasi nopea kasvu, jolloin viimeisetkin vaarojen rinteet asutettiin.
Kantataloja ovat Heiskala, Ikola, Herttua, Ranta,
Törmä, Lontta, Suonenvaara ja Heikkilä. Heiskalaa
pidetään yleisesti kylän vanhimpana asuinsijana.

Tipasjärven rannassa oli alkuun vain yksi talo nykyisen käytöstä poistetun koulun tienoilla, kunnes
se siirrettiin Kissaniemeen.
Kylällä on kauniita perinnemaisemia ja Räätäjärven rantapellot ja – luhdat ovat häkellyttäviä.
Taivallammen ympäristö on kaunis ja samoin löytyy hienoja kohteita mm. Lontasta. Kovasinvaaran
perinnemaisemat ovat erikoinen valtakunnallisesti arvokas kohde. Tipasjokivarren seutu on vielä
paikoin todella kaunista perinnemaisemaa, joskin
puusto valtaa alaa. Myös Rannan ja Valkeisen ympäristöstä aistii pitkäaikaisen ihmiskäden kosketuksen. Lontan talon ympäristö on maaston vuoksi
mieltä kutkuttava.
Hiidenportin alueella on kaunis kansallispuistoalue, jonka ympäristöä on vasta viime vuosina
tutkittu ja löydetty muun muassa uusia historiallisen ajan arkeologisia kohteita.
Alueen ehdottomia rakennushistoriallisia helmiä ovat Pohjois-Tipaksen Hiltula pajoineen, ja
Iljana kivinavetoineen ja kievareineen. Samoin
erikoisen hyvin säilyneitä ovat Merilänlehto, Hakkaralan pihapiiri, Kalettoman kämppäalue, Louhikosken mylly ja Kallion pihapiiri.
Tervahautojen määrä kylän alueella on todella
suuri. Varsinaisia hautakeskittymiä löytyy Räätäkankaalta ja Hiidenportin pohjoispuolen hiekkakankailta.
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15.1 Hakkarala, Tipasoja (P)

Toinen tervaranta on ollut Hiukan Rytilahdessa.
Räätäkankaalla on toinen tervahautakeskittymä
(katso Riekinkangas – Räätä tervahaudat, Tipas).

Peltomaisemassa ja joen läheisyydessä sijaitseva Tipas 28 Hakkaralan pihapiiri on toimintansa lopettaneen sahayrityksen vieressä. Pihan rakennukset
ovat todella vanhoja. Pihapiirissä on kotimuseon
kaltainen päärakennus vuodelta 1816, pihanpäärakennus 1800 – luvulta, kaksiosainen museoaitta,
tallirakennus ja hirsinavetta. Talon eteläpuolella on
lisäksi suoraposkinen otsa-aitta 1700-luvulta.
Alueen kantatilalta Tipas 8 Heikkilästä siirretty
pirtti on vanha savupirtti. Sen päätyyn veistetty
vuosiluku voi tarkoittaa myös pirtin alkuperäistä
rakennusvuotta Heikkilässä. Pirtin katto on holvattu, ja keskeltä löytyy savulakeinen, joten savupirttinä rakennus on toiminut myös Hakkaralassa. Pirttiin on lisätty runkosyvyydeltään leveämpi
jatkos, jossa on korkea eteistila, kööki eli keittiö
eteisen perällä ja kaksi kamaria päädyssä. Sisustus
ja uunit ovat alkuperäisiä. Kamarien uunit ovat
erittäin vanhakantaista sivusta täytettävää mallia.
Talon avokuisti on tyypiltään ainoa säilynyt kuisti Sotkamossa. Sen pilarit on muotoiltu kauniisti.
Talossa on asuttu vuoteen 1970 saakka, ja nykyään
se on kylmillään.
Erikoista on erittäin suuri säilynyt vanhan tavaran määrä talossa ja myös muissa rakennuksissa.
Pihanpää on kaksikuistinen ja tyypillisen renkituvan kokoinen.
Kohde on kaikin puolin kuin kotimuseo, vaikkakin epäjärjestyksessä. Ympäristössä on uudempi
asuintalo ja muun muassa sahalaitoksen varastorakennuksia, joten maisemallisesti kohde on ankeahko.
Hakkarala on rakennushistoriallisesti erittäin
tärkeä. Renkitupa on säilynyt ainutlaatuisen hyvin.
Pihapiirin erottaminen karkeammasta ympäristöstä esimerkiksi kasvillisuudella ja puilla tekisi
kohteelle ”eetvarttia”.

15.3 Hiidenportti / Kovasinvaara,
Hiidenportin kansallispuisto, Tipas (V)

pihapiiri kuin museo
renkitupa

15.2 Hietanen – Hiidenportin
tervahautakeskittymä, Tipas (P)

laaja kangasmaastoalue täynnä tervahautoja
Pitkä hiekkaharjumaisema Hiidenportista Hietanen – järven ympäristöön on maastoltaan ollut luontevaa tervahautamaastoa. Tervahautojen
määrä alueella kipuaa yli 50 kappaleen ja osa niistä
on säilynyt varsin hyväkuntoisina. Tervan kuljetus
Ouluun on alkanut jokimatkalla pitkin Tipasjokea Kiimasjärvelle. Tynnyreitä on kuljetettu myös
pitkin Räätäkangasta Riekkilän rantaan saakka.
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tarut
kulttipaikka
pyyntikuopat
hyvin arvokas perinnemaisemakohde
”Hiidentanssit”
”Hiidenkirkko”
Hiidenportti eli Louhiportti on toiminut jääkauden
jälkeisten aikojen sulamisvesien ja suurjärvien ensimmäisenä lasku-uomana kaakkoon. Metsäinen ja
kallioinen rotkolaakso on nykyään osa Hiidenportin kansallispuistoa. Portiksi nimetyllä kohdalla
kalliot ovat korkeat ja rotkon pohjalla on lampia.
Paikka on tullut tunnetuksi muun muassa kirjailija Johannes Linnankosken näytelmästä ”Ikuinen
taistelu”. Kirjailija asui läheisessä Kovasimen eli
Kovasinvaaran talossa vuonna 1903.
Hiidenporttiin liittyy taruja ja uskomuksia, jotka
ovat pelottaneet ihmisiä niin, että Hiidenportin läheisyydessä ei ole uskallettu yöpyä. Rotkon alueelta
on kuultu viulunsoittoa ja muita luontoon kuulumattomia ääniä. Eräs tarina kertoo Vuokatinvaaran
Hiidestä, joka kuunteli vihaisena kirkonkellojen
soittoa ja heitti kaksi kiveä kohti kirkkoa. Hiiden
voimat eivät kuitenkaan riittäneet, ja kivet jäivät
Hirvenniemelle. Pettyneenä Hiisi keräsi karjansa
– sudet, ahmat, ilvekset ja karhut – ja asettui Hiidenportin salolle, minne kirkonkellojen kumina ei
kuulunut. Rotkon pohjan lampien sanotaan olevan
Hiiden silmiä. Alueen läpi kiemurtelevan polun
varrelta löytyy toivomuskaivo, kalliohalkeama, joka perimätiedon mukaan on ollut tärkeä rahauhripaikka vielä 1900-luvun alussa. Kolossa näkyykin
paljon kolikoita, joilla on lepytelty Hiittä.
Alun perin Hiisi-nimi on tarkoittanut pyhää
lehtoa, paikkaa, jota palvottiin. Vasta 1600-luvulla
siitä kristinuskon myötä tuli vertauskuva pahalle. Hiidenportin ympäristössä on useita muitakin
mielenkiintoisia luonnonmuodostelmia, joille on
annettu Hiisi-alkuisia nimiä. Näitä ovat muun
muassa portin länsipuolella sijaitsevat erikoinen
pyöreä kuivuneiden puiden ympäröimä kasvillisuudeltaan erikoisen värinen Hiidensuo ja Isonkivenlehdon Hiidenkirkko, joka on korkeiden
paasikivien tarha. Perimätiedon mukaan Hiidenkirkon kivestä löytyvä vuosiluku 1621 olisi alueen
viimeisten lappalaisten hakkaama. Vuonna 1961
Porkanautiosta suuren siirtolohkareen kolosta löydettiin poron länget, jotka nykyisin ovat Sotkamon
kotiseutumuseossa.

Alueella vastikään tehdyn tutkimuksen myötä
on löydetty huomattava määrä vanhoja esihistoriallisia pyyntikuoppia ja asutukseen viittaavia irtolöytöjä (mm. kaavin). Urponlammen ympäristöstä
on löydetty viitteitä nauriskuopasta ja piilopirtin
rauniot. Porttijoen ympäristössä on ollut useita
purouittopatoja ja 1800-luvun lopulla rakennettu
Öhylän kämppäkartano, jonka rauniot ovat vielä
nähtävissä. Hiidenportti on ollut paitsi rappareiden piilopaikka myös käpykaartilaisten ja sotilaskarkureiden suosiossa toisen maailmansodan aikaan. Viimeisimpien asumuksien jäänteitä on yhä
näkyvissä maastossa.
Hiidenportista noin 500 metriä länteen on vanha
Kovasinvaaran asuinpaikka. Paikka on ollut myös
nuorison suosima kokoontumispaikka. Kovasinvaaran kesäjuhlille kokoonnuttiin vielä 1940-luvulla, ja paikan vetovoimaa lienee lisännyt Hiidenportin läheisyys. Kokoontumisperinne juontaa juurensa ajalta ennen kristinuskoa, jolloin Kovasinvaaran
lehto on ollut Hiidenportin palvontalehto. Tipas 36
Kovasinvaaran (isojaossa 32) ensimmäinen virallinen asukas oli Sven Nyman 1700-luvun lopulla.
Alueella poltettiin kaskea, ja viimeinen tiedossa
oleva kaskenpoltto (?) tehtiin vuonna 1901. Kovasinvaaran historiasta on mainio kooste kirjassa
Sotkan maa – Sotkamo.
Nyt Kovasinvaaran niittyaukean poikki kulkee
suosittu retkeilypolku. Niittyjen kasvillisuus vaihtelee tuoreista suuriruohoisista alueista kuiviin
niittyihin ja runsasruohoisiin ketoihin. Huomionarvoisia kasvilajeja ovat nurmitatar ja ruusuruoho,
joiden lisäksi alueelta on tavattu uhanalaista ahonoidanlukkoa sekä Kainuussa harvinaisia ahdekaunokkia, peurankelloa (Campanula glomerata) ja vuohenkelloa (Campanula rapunculoides).
Niittyjen ympärillä on kaskenpolton seurauksena
syntyneitä koivikoita, jotka vaihettuvat hiljalleen
kuusivaltaiseksi kankaaksi.
Kovasinvaaran aluetta hallinnoi Metsähallitus,
joka niittää niittyalueita. Kaskikoivikot ovat hoidon ulkopuolella. Alueelle on laadittu hoitosuunnitelma. Kovasinvaara on Kainuun arvokkain valtion mailla sijaitseva perinnemaisemakohde, ja se
on arvokas myös valtakunnallisesti. Vuonna 1949
vaaran talo autioitui ja niittytalous loppui. Rakennukset hävisivät, mutta niiden paikkoja osoittavat
nokkoskasvustot ja pohjakiveykset. Vaellusreitti
sivuaa pihaniittyjä ja niiden läpi kulkevaa vanhaa
polkua.
Läheinen Talassuo sijoittuu vanhan vesireitin
kohdalle. Valtimon puolelta Sivakasta noustiin
pohjoiseen esimerkiksi Liehunjokea pitkin ja maakannas Kärnänjoen lähteille ylitettiin Talassuolla.
Reittiä käyttivät karjalaiset vaihtoehtoisesti normaalin Maanselän reitin rinnalla. Talassuon itäreunassa

on erikoinen kivimuodostelma nimeltään Kivimaisema.
Ohessa kertomus sarkasodan ajoilta:
Oli vainon aikaa, jolloin viholliset olivat rakentaneet piilopirttinsä Porkkasalon laitaan, josta pitäen
ryöstelivät lähikyliä. Kerran he ryöstivät 15-vuotiaan sotkamolaisen tytön, jonka he veivät mökkiinsä vanhemman naisen apulaiseksi laittamaan
ryöstäjille ruokaa ja pitämään taloutta yllä. Tytöllä
oli tietysti ikävä, niinpä hän kerran kysäisi vanhemmalta emännältä, missä päin on Oulu? Siihen
nainen vastasi, että aurinko nousee Venäjältä ja laskee Ouluun ja tyttö painoi tämän mieleensä.
Tuli kuulas kevätyö, jolloin tyttö varasti kengät
ja pakeni auringonlaskun suuntaan. Hän tuli jylhälle rotkolle ja häntä pelotti. Kuitenkin hän kulki
rotkoa myöten ja kun hän vihdoin pääsi kotiin, hän
kertoi, missä vainolaisten piilopirtti on ja kertoi
pelottavasta rotkostakin.
Heti herätettiin kylän miehet ja jo samana yönä
miehet lähtivät kostoretkelle. Tytön jälkiä seuraten
he löysivät helposti rotkon, kulkivat sen halki ja
tulivat piilopirtille, jossa he ensimmäiseksi panivat
oven lukkoon ja ikkunaluukut kiinni ja tuikkasivat
mökin tuleen. Vihollisen päällikkö onnistui savuräppänän kautta pakenemaan lähimetsikköön,
mutta se huomattiin ja hänet otettiin kiinni, tapettiin ja hukutettiin lampeen. Siksikö lienevät lammet niin tummasilmäisiä?
15.4. Hiltula / Salmela, Pohjois-Tipas (P)

erittäin hieno kahden talon kerroksellinen pihapiiri
paja
peltomaisema, järvimaisema
Kiimasjärven etelärannan niemelle sijoittuva asuinpaikka on laajan peltoaukean reunalla kummun
päällä lähellä rantaa. Vanha Tipas 38 Nälkäniemi
muuttui isojaossa Tipas 34 Hiltulan (Hiltunen) kantatilaksi, joka on 1900-luvun alussa lohkottu kahtia.
Hiltulan rannassa oli 1900-luvun alkupuolella laivaliikenteen laivalaituripaikka.
Paikalla on nykyään kahden tilan ja kolmen talon
pihapiiri. Vanhaa rakennuskantaa edustavat hirrestä tehty Salmelan L-muotoinen asuinrakennus,
iso kivinavetta, kolmeosainen piha-aitta Hiltulan
puolella, kaksi vilja-aittaa, paja ja saunat rannassa.
Vuonna 1915 rakennettu Salmelan päärakennus on
komeassa kunnossa. Siinä on kaksi kuistia, joista
toisesta pääsee suoraan pirttiin. Pirtin vieressä on
sali ja keittiö, joiden läpi pääsee kahteen päätykamariin, joista toisesta pääsee omalla kuistilla varustettuun sivukamariin.
Navettaa on korjattu ja muutettu paljon sen ollessa kanalana. Aitat ovat koristeettomia ja suoraseinäisiä. Osittain rantarinteeseen upotettu paja
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Hiltusen navetta on sodanjälkeisen rakentamisen tyypillinen
edustaja.

on käyttökuntoinen hirsirakennus, palkeetkin ovat
tallella.
Lähistöltä järven rannoilta on tehty useita arkeologisia löytöjä, ja Hiltusenniemessä on kivikautinen asuinpaikka.
Hiltula/Salmelan kerroksellinen pihapiiri on
uudemmasta rakentamisesta huolimatta ehjä. Salmelan asuinrakennus on rakennushistoriallisesti
arvokas, sillä L-muotoista vanhaa hirsitaloa ei Sotkamon maaseudulla ole toista, ja Kuhmostakin on
tiedossa vain yksi. Paja on kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus. Kohteen maisemalliset arvot
ovat erittäin suuria. Yhdessä suuren peltoaukean
länsisivulla olevan Iljanan ja lähempänä eteläpuolella sijaitsevan Hautalan taitekattoisen talon kanssa muodostuu mitä kaunein maaseutumaisema
peltokumpuineen.
15.5 Ikola - Kortela, Tipasoja (P)

kahden talon yhteispihapiiri

Iljanan entinen kievaritalo.

Ikola eli vanha Laatikkala.
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Vanhan Räätäjärven pohjoispuolen kantatiloihin
lukeutuva Ikola on alkujaan ollut nimeltään komeasti Tipasoja, ja myöhemmin Tipas 11 Laatikkala.
Ikola on merkitty Claes Claessonin vuonna 1650
piirtämään ensimmäiseen Kainuun karttaan. Talon mailta on lohkottu muun muassa kylän koulu.
Vanha pihapiiri on kahden talon yhteinen. Ikolan
puolella on iso päärakennus, kivinavetta siltoineen, piha-aitta, leikkimökki, vilja-aitta ja uudempi
kalustosuojarakennus. Kortelan puolella on vanha
päärakennus, piha-aitta ja jäänteitä kivinavetasta.
Ikolan puolella asutaan. Vuonna 1938 tehtyä hirsitaloa on laajennettu takapihan puolelle, ja vaikka laajennus on iso, se on onnistuttu piilottamaan
järkevästi. Vuoratussa rakennuksessa on avokuisti.
Kortelan puolen kuisti on umpimallia, mutta kummassakin päärakennuksessa on samanlaiset ruutuikkunat. Kortelan talo on tehty sotien jälkeen.
Kivinavetta on kahden talouden navetta, mutta
vain Ikolan puoli on kunnossa. Korkean kiviosan
päälle on vuonna 1914 rakennettu epätavallisen
korkea hirsiosa heiniä varten. Päädyn lautavuorauksessa on käytetty koristelua, joka on poikkeuksellista Sotkamossa. Katon lappeet ovat todella
pitkät. Vilja-aitta on kaksikerroksinen ja suorasivuinen. Aitta on yksi Sotkamon suurimpia viljaaittoja.
Pihapiirin rakennuksilla on selkeä kulttuurihistoriallinen merkitys, sillä kahden talon yhteispihapiirejä on jäljellä enää hyvin vähän. Kivinavetan
toisen puolen tuhoutuminen on sääli.

Iljanan ja Hiltulan välinen peltoaukea.

15.6 Iljana – Päivölä, Pohjois-Tipas (P)

rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
peltomaisema
kivinavetta
kievarirakennus
Kiimasjärven etelärannan kantatilojen joukkoon
kuuluva Iljana sijaitsee suuren peltoaukean sivussa Hiltulan (vanha Nälkäniemi) talon eteläpuolella.
Iljanan talo ei ole kovin vanha, sillä siitä löytyy
mainintoja vasta 1800-luvulta saakka. Iljana nimen
taustalla on perimätiedon mukaan Juliana -niminen talon emäntä. Iljanasta on erotettu Päivölä.
Päivölän puolella on vanha nimenomaan kievariksi tehty rakennus, joka toimi suunnitellussa
käytössä aina 1930-luvulle saakka ja sitten asuntona. Rakennus lienee tehty 1800-luvun lopulla. Umpikuistin kautta edetään eteiseen, oikealla on pirtti
ja vasemmalla kamarit. Päivölän kievari on osa Iljanan kerroksellista pihapiiriä. Neliön muotoisessa
piirissä on lisäksi suuri kivinavetta vuodelta 1911
sekä varasto, aittarakennus ja asuinrakennus 1950luvulta. Sivummalla on pieni talliluhti, perunakellari, iso aitta ja rantapellolla vanha asuinrakennus
latona.
Kivinavetta on komea rakennus. Kiviosan päällä
on hirsinen seinäosa, joka on pari hirttä normaalia
korkeampi, joten navetalla on korkeuden puolesta

valta-asema pihapiirissä. Ylisille johtaa betoninen
silta, jonka alla sijaitsee tiilinen kylmähuone ikkunoineen. Kummassakin päässä rakennusta on
puurakenteinen osa, joissa toisessa on varastoja ja
toisessa lantala ja talli.
Varasto- ja aittarakennuksen pohjoispäässä on
kaunis syvennys, joka toimii avokuistina kahden
pilarin varassa. Muuten rakennus on varsin pelkistetty, samoin kuin vuonna 1957 tehty päärakennus,
joka on puolitoistakerroksinen kellarilla varustettu
nykyään kesäkäytössä oleva asuintalo. Kellariin
on jo alun pitäen tehty traktoritalli. Tilan vanhin
rakennus lienee pieni talliluhti, jonka luhtiosa on
rintamallia. Rakennus lienee tehty 1800-luvun
alussa.
Peltoaukea Iljanasta Hiltulaan on suurikokoinen, ja avaruuden tunne ympäristössä on selvä vetovoimatekijä. Peltojen käyttö ja ympäristön hoito
pitävät kauniin ympäristön ennallaan.
Kerroksellinen pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti tärkeä ja etenkin sotkamolaisittain ainutlaatuinen Päivölän kievari on rakennushistoriallisesti
erittäin tärkeä. Muita nimenomaan kievareiksi tehtyjä rakennuksia ei Sotkamossa enää ole ainakaan
alkuperäisillä paikoilla. Läheisen Saarekkeen talon
varastoksi on kyllä juuri siirretty vanha kievarirakennus Naapurinvaaralta. Navetan säilymisen
turvaaminen jatkossa on tärkeää.
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15.7 Kalettoman kämppä, Tipasjärvi (P)

15.8 Kallio, Tipasjärvi (P)

loistavasti säilynyt 1950-luvun kämppäkokonaisuus
Sotkamon ainoa säilynyt kämppätalli

rakennushistoriallisesti erittäin hieno pihapiiri
mahtava hirsinavetta erikoisin sisätilarakentein

Tipasjärven länsipuolisen Kalettomanlammen rannalla on pieni metsätyömiesten miehistökämppä
saunoineen. Hyvin tarkoituksenmukaisesti aseteltu kämppäalue lienee tehty 1950-luvulla. Kämppäalue sijoittuu lammen koillisrannan kummulle.
Alueella on kämpän lisäksi hevostalli varastoineen,
puuvarasto, ruokatavaravarasto, varasto ja rantasauna. Hirsisessä päärakennuksessa on suuri miehistön majoitustupa, keittiö ja kolme lautarakenteista kuistia. Matalassa rakennuksessa on 1950luvulle tyypilliset kaksiruutuiset ikkunat, perustus
betonista ja kate asbestiaaltolevyä. Rakennusta on
kengitetty ja hoidettu muutoinkin.
Kalettoman kämpän talli on ainoa Sotkamon
alueella säilynyt kämppätalli. Se on tehty piiruhirrestä eli neliöksi sahatusta parrusta nurkat salvoen. Päädyissä on lautarakenteiset rekivarastot
ja niiden kautta pääsee neljään erilliseen talliin,
joissa kussakin on tilaa neljälle hevoselle. Osa tallin parsirakenteista on purettu. Rakennus on tehty betoniperustuksille ja kate on asbestiaaltolevyä.
Päärakennuksen ja tallin välissä on rankorakenteinen puuvarasto. Pihatien sivussa on hirsinen
varastorakennus, jossa on mm. kellari ruokatarvikkeille. Rakennuksessa on betoninen perustus
ja hirsirunko.
Rantasauna on pieni ruskea hirsirakennus lähempänä lampea. Vuonna 1961 valmistunut rakennus on tehty lätkähirsillä, joiden kolme sivua on
sahattu tasaisiksi. Pyöreä sivu on jätetty ulospäin,
joten hirret ovat halkeilleet edullisemmin kuin tavallisesti. Hienosti oivallettu yksityiskohta! Nurkat
pitenevät alhaalta ylöspäin, ja antavat rakennukselle erikoisen ilmeen. Perustus on betonia ja kate
asbestiaaltolevyä. Rannan puolella on pieni luonnonkivilaatoilla pinnoitettu terassi, johon nojaa viisi pilaria, joiden yläpäihin on jätetty oksantyngät
naulakoiksi. Saunarakennuksessa on pesutila ja
sauna. Ruskeaksi maalattu rakennus poikkeaa väritykseltään muista italianpunaisella keittomaalilla
maalatuista rakennuksista.
Pihatien alkupäähän sijoittuu 1960-luvulla rakennettu talli- ja varastorakennus. Isoilla pariovilla
varustettu pitkä rakennus on ulkonäöltään kuitenkin muita vastaava. Kämppäalueen kaakkoispuolella on kuoppa, joka saattaa olla tehty ruokatarvikkeita varten, mutta sen tarkoitus voi olla muukin.
Kämppäalue on kulttuurihistoriallisesti erityisen
arvokas kokonaisuus, sillä kämppärakennuksia ei
ole enää paljon jäljellä, ja Kalettoman kaikki alkuperäiset rakennukset ovat vielä tallella. Kämpän talli
on harvinaisuutensa takia laajemminkin arvokas.

Tarinan mukaan Tipasjärven seudulle tuli kolme
veljestä, jotka perustivat kolme taloa: Tipasniemen, Kallioahon ja Vuorisaaren. Tipasniemen talo
lienee seudun ensimmäinen, sillä sen verotiedot
ovat muita vanhemmat. Sen rakennukset ovat
sijainneet nykyisen jo käytöstä poistetun koulun
läheisyydessä Huuhtakankaalla, mutta asuinsija
on siirretty rappasotien jälkeen Liimattalaan eli nykyiseen Kissaniemeen. Isovihan aikaan Tipaksella
tuhoutui useampikin talo. Tipas 47 Kallioaho ja
isojaon jälkeen Tipas 43 Kallio on omistanut välillä
Vuorisaaren ja Nokkavaaran torpat.
Kallioahon eli nykyisen Kallion talossa on säilynyt erikoisen vanha kalapuntari vuodelta 1777
sekä huomattava määrä muutakin vanhaa tavaraa.
Vanha savupirttirakennus, joka nykyään sijaitsee
kauempana pihapiiristä pihatien varressa, lienee
tehty jo 1800-luvun alussa. Rakennus on erittäin
mielenkiintoinen. Pihapeltojen laidalla riihen läheisyydessä on toinen vanha pirtti varastona.
Pihapiiri sijaitsee kalliokukkulalla, mistä on saatu nimi sekä talolle että suvulle. Tipasjärven alue on
kuuluisa äkkijyrkkään kohoavista kalliorystyistä,
jotka kertovat maaperää muotoutumisesta kauan
aikaa sitten. Alue kiinnostaa malminetsijöitä.
Vanha paripirtti on purettu pihapiiristä vuonna
1898, jolloin on tehty nykyinen päärakennus, jota
on vuorattu ja korjailtu ajan oloon perusteellisesti. Kolmesivuisessa piirissä on hirsinen navetta
lampoloineen, piha-aitta ja kala-aitta. Itäsivulla
aikaisemmin sijainnut kaksiosainen piha-aitta on
jossain vaiheessa siirretty navetan viereen. Pihatien varressa on kaunis vanhaan vilja-aittaan tehty
savusauna, ja etäämpänä riihi ruumenhuoneineen.
Ruumenhuoneen yläkertaan johtaa silta kalliorystyltä ja huoneessa säilytetään muun muassa koivutuohesta tehtyä huomattavan pitkää tuohiköysikerää. Pelloilla on useita latoja.
Kala-aitta on tuotu jo aikaa sitten järven rannasta. Se on suorasivuinen pieni perusaitta ja yksi
pihapiirin vanhimmista rakennuksista, ehkä 1800luvun alusta. Muut aitat ovat 1800-luvun lopulta.
Nykyinen isäntä on kattanut aitan uudelleen tuohimalkakatteella; kattamisen taito on säilynyt isältä
pojalle. Vuonna 1925 rakennettu navetta koostuu
neljästä osasta, jotka ovat lehmänavetta, tanahua,
talli latoineen ja hirsinen lampola takasivulla omana siipenään tanahuan lähellä. Heinäylisille pääsee
kivestä ja puusta tehtyä ajosiltaa pitkin, ja vintinovien kohdalla on ”räystäsrontti” (frontooni). Navetan hirsityö on korkealaatuista ja rakenteellisesti
tavallista kekseliäämpää.
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Viereisessä purossa on sijainnut pieni myllyrakennus, joka on jauhokivineen viety Sotkamon Museomakasiinin taakse näyttelyä varten. Rakennusta
ei enää ole, mutta kivet ovat tallella pitäjämakasiinin tiloissa. Kallion vanhaa savupirttiä, riihtä ja aittaa on korjattu Museoviraston avustuksen turvin.
Kallion pihapiiri on museaalisesti hyvin mielenkiintoinen. Sen rakennuskanta on epätavallisen
monipuolinen ja se sijaitsee kumpuilevassa pienipiirteisessä ympäristössä pienten peltojen keskellä.
Kalliolla on erittäin suuri rakennushistoriallinen
arvo. Kohde on yksi kulttuuriympäristöohjelman
arvokkaimmista.
Kalettoman miehistökämppä.

15.9 Kitulanlampi, Hiidenportti (P)

kivikautinen asuinpaikka

Kitulanlammen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
Hiidenportin retkipolun varrella lampeen luoteesta työntyvän niemekkeen kärjessä, jossa on myös
laavu, puuliiteri ja wc. Paikan maalaji on hienoainesmoreenia, ja kasvillisuustyyppi kuivahko
kangas. Metsäkuviolla kasvaa yli satavuotiasta
mäntymetsää. Löydökset ovat kvartsiesineitä ja
– iskoksia.
15.10 Kotaniemi, Tipas

kivikautinen asuinpaikka

Kotaniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
Räätäjärven koillisrannalla, Tipasjoen niskalla olevan Kotaniemen kärjessä hiekkaisella mäntykankaalla. Kotaniemen kärki on melko tasaista mäntykangasta matalahkon rantatörmän yläpuolella,
ja siellä kasvaa runsaasti varpukasveja. Niemessä
on myös pyöreitä kuopanteita, joista kaksi, halkaisijaltaan 1-2 metriä, on löytöpaikan välittömässä
läheisyydessä. Löytöihin kuuluu kvartsiesineitä,
pii- ja kvartsi-iskoksia ja palaneita luita. Löytöpaikan ympäristö on luonnonkaunista.

Kalettoman kämpän sauna.

15.11 Kovasinvaara, Hiidenportin
kansallispuisto, Tipas (V)

valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema
Katso Hiidenportti, Hiidenportin kansallispuisto.
15.12 Kuikkasaari, Räätäjärvi, Tipas (P)

hautapaikka
aarretarut

Kuikkasaaren hauta- ja mahdollinen aarrepaikka
sijaitsee Räätäjärven Kuikkalahden pohjukassa.
Se on pieni ja korkea, matalan kannaksen mantereeseen yhdistämä saarento Korkealehdon talon
eteläpuolella. Paikalla on näkyvissä ainakin kolme

Kovasimen vanhoja niittyjä.
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suorakulmaista, hautamaista painaumaa, joiden
koko on noin 1 x 1,5–2,0 m ja syvyys noin 0,5 m.
Hautapainaumia on osittain kaiveltu. Paikkaa on
mahdollisesti käytetty myös kesäkalmistona. Kuikkasaareen liittyy myös perimätietoa ja siellä kerrotaan olevan aarteen. Perimätiedon mukaan aarre
nousee esille, kun saareen ajaa yöllistä ensijäätä
pitkin ensiöisestä pajusta tehdyllä reellä yksiöisen
varsan vetämänä!
15.13 Kuorevaara, Tipas (P)

kaksikerroksinen vanha päärakennus

Kuorevaaran sisustus on hyvin kaunis.

Kuorevaaralla eli Tipas 25 Kuoretvaaralla on asuttu
pitkään. Siitä on ensimmäisiä mainintoja 1700-luvulta ja ihmiselämän jäljet näkyvät ympäristössä
muun muassa kauniina lehtoina. Nykyään paikalla
on kaksikerroksinen asuinrakennus, mutta piharakennuksista on jäljellä enää vain talli. Asuinrakennus on tehty hirrestä vuonna 1927 ja poikkeuksellisesti jo alun pitäen kahteen kerrokseen. Lisäksi
talossa on ullakko ja kellari. Talo on hienosti tehty
ja sen yksityiskohdat, kuten sisäovet, ovat erikoisen korkealaatuisia. Talossa ei ole kuistia, joten
pääovesta saavutaan suoraan eteistilaan. Siitä oikealla on pirtti, edessä keittiö ja vasemmalla kaksi
kamaria. Yläkerrassa on asuttavaa tilaa. Sisustus
on peräisin 1950-luvulta ja se on säilynyt hyvin.
Talo on kesäkäytössä.
Vanhan pihapiirin ainoa sivurakennus on rintamallinen kokkitalli. Se on vanha, kenties 1800-luvun alussa tehty, mutta ei täysin alkuperäisasuinen.
Rinnan kammio on pieni ja posket ovat lyhyet.
Kuorevaaran vanhoilla rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa. Ympäristössä on vanhoja
rinneniittyjä ja hakamaita, joista suurin osa on kasvamassa umpeen.
15.14 Kämäräisenniemi, Syväjärvi, Tipas (P)

kivikautinen asuinpaikka

Louhikosken myllärin talo ja taustalla harmaa mylly.
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Kämäräisenniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Tipasojan Syväjärven itärannalla Kämäräisenniemen kärjessä. Kyseessä on niemeke, jossa
on aivan veden ääressä soinen tasanne, ja jyrkkä
maakumpare tasanteen jälkeen. Kumpareen pohjoispuolella on toinen kumpare, joka laskee suoraan veteen melko jyrkkäreunaisena. Pohjoisempi
kumpare lienee ollut joskus saari, koska sitä ympäröi myös mantereen puolelta vetinen suoalue,
joka muuttuu Putkonlahti -nimiseksi Syväjärven
lahdeksi. Asuinpaikkalöytöjä on tehty molempien
kumpareiden rantavedestä. Löydöt ovat saviastian paloja, kivi- ja kvartsiesineitä, kvartsi-iskoksia,
piitä ja palanutta luuta.

Räätän luhta ja luhtapelto latoineen.
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15.15 Lappasaari, Tipasjoki (P)

mahdollinen lappalaiskalmisto

Lappasaari on pieni saari Tipasjoessa. Saaren alueella on ainakin viisi hautamaista kuoppaa, joiden
pituus on 1,5 -2,0 metriä. Perimätiedon mukaan
haudat ovat lappalaisten hautoja. Kalmiston ympäristöstä ei vieläkään poimita marjoja. Saaren tarustoon liittyy myös kertomuksia, joiden mukaan
sitä on pidetty vainajien väliaikaisena hautausmaana ennen kirkonmultiin hautaamista, mutta tarut
taitavat sotkea Lappasaaren ja Hautaniemen, joka
sijoittuu saaren eteläpuolelle ja jonka hautausmaana toimimisesta on varmempaa tietoa.
15.16 Louhikoski, Tipasjoki (P)

iso myllylaitos ränneineen ja patoineen
sopusuhtainen päärakennus

Mattilan riihen ovi on kaksiosainen eli siinä on susiluukku.

Mansardikattoinen Merilehto.
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Louhikoskessa on sijainnut kylämylly pitkään.
Nykyään rehottavan horsmikon seassa on Louhikosken talo ja mylly patoineen ja vesiränneineen.
Etäämpänä alajuoksun puolella on saunarakennus.
Louhikosken tilan päärakennus on tehty 1920luvulla. Rakennus on erittäin tyylikäs ja mittasuhteiltaan kaunis. Talossa on kaksi avokuistia
molemmilla pitkillä sivuilla. Rakennuksessa on
vanha huopakate pärekatteen päällä. Julkisivut on
rimalautavuorattu, ikkunat ovat T-mallia ja niiden
päällä on haukkaikkunat ullakolle. Talossa on eteinen ja keittiö, pirtti ja kaksi kamaria. Talo sijoittuu
joen kynnäälle, ja sen ja joen välissä on myllyn suuri rännijärjestelmä. Ylempänä joessa on 50 metriä
pitkä betonista rakennettu pato. Padon päällä on
ollut puinen kävelysilta, joka on lähes lahonnut.
Ränni on pituudeltaan 80 metriä ja todella tukevaksi tehty. Nyt se on pahoin rapistunut ja vaarassa
hävitä maastoon. Hirsirakenteinen myllyn koko on
noin 6 x 6 metriä ja se on kolmikerroksinen. Myllyn
betonirakenteisen osan sisässä on sähköturbiinilaitteisto, joten sähköä on saatu paitsi Louhikosken
taloon myös naapureille. Mylly toimi myös höyrykoneella, sillä sellaisella Juho Vartiainen jauhoi
maksua vastaan 1500 hehtolitraa jauhoja vuonna
1920. Höyrykoneen teho oli 25 hevosvoimaa.
Myllyjä on jäljellä enää vain muutama, ja tämä
yksi suurimmista kylämyllyistä on hilkulla lahota
ja hävitä. Louhikosken talo ja mylly ovat kulttuurihistoriallisesti erikoisen arvokkaita. Kohde sijaitsee
erikoisessa ympäristössä ja olisi vielä mahdollista
pelastaa. Pihapiirissä on erittäin suuria puita.

15.17 Mattila, Tipas (P)

15.18 Merilehto, Tipasoja (P)

vanha pihapiiri kauniissa ympäristössä
komea riihi ja sen susiovi

kaunis mansardikattoinen päärakennus
erikoinen talon sijainti, lehtomaisema

Havukkavaaran rinteillä sijaitsevalla peltoaukealla
on Mattilan nelisivuinen talonpoikaispihapiiri. Pihapiirin vanhaan rakennuskantaan kuuluvat päärakennus, navetta, piha-aitta, iso perunakellari ja
riihi latoineen. Päärakennus on tehty 1940-luvulla.
Iso hirsitalo on vaakavuorattu, siinä on avokuisti ja
kate päreen päälle asennettua peltiä. Sisällä talossa
on pirtti, eteinen ja keittiö sekä kaksi kamaria.
Piha-aitta on yksikerroksinen ja siinä on neljä
osaa. Ovet ovat tavallista leveämmät, niiden pielikoristelu on säilynyt, mutta ne eivät ole alkuperäisiä. Ikkunat ovat ruutumallia. Hirsinen navetta
on pienikokoinen, mutta yhdessä umpeen rimalaudoitetun solan ja heinäsuojan kanssa rakennus
on päärakennuksen kanssa tasapainossa. Navetan
ikkunoiden vuorilaudoissa on samaa koristelua
kuin aitassa. Pihalla on kaivo ja talon takan suuri
perunakellarikumpu.
Pellon itäreunassa on komean kokoinen riihi,
jonka kummallakin räystäällä on suuri kylkeinen.
Riihessä on kahdessa osassa avautuva harvinainen
susiovi. Riihen läheisyydessä on vanha pirttirakennus latona. Mattila on rakennushistoriallisesti
arvokas ja sen ympäristössä on yhä häivähdys vanhaa lepikko- ja hakamaastoa.
Havukkavaaran talossa on jäljellä vanhoja rakennuksia, mutta niitä on siirretty ja sekaan on tehty uusia rakennuksia ottamatta vanhoja huomioon.
Perinnemaisemat lepikoineen ovat sitä vastoin vielä kauniita.

Tipasojan Kourulehdon tilasta jaetulle jokikummulle on perustettu talo 1900-luvun alussa. Tasainen kohta kummulla on ollut oivallinen rakennuspaikka. Ympäristössä on ollut paljon peltoja
ja hakamaita. Pihatietä pitkin taloa lähestyttäessä
kulkijan hurmaa mahtava lepikko, jonka siimeksessä ovat muun muassa vanha riihi ja lato. Tienvarsimaisemat ovat maalaukselliset. Pihatie kiemurtaa
lehtonotkoon ja nousee kaartaen heinäisen rinteen
kautta lehtipuiden välistä piha-aukealle, jossa sen
päätteenä on kaksikerroksinen päärakennus ja sivuilla kaksi piharakennusta. Muita rakennuksia
pihassa ei enää ole.
Hirsirakenteisessa päärakennuksessa on porakiviperustus, rimavuoraus, avokuisti ja T-malliset
ikkunat, joista osa on uusia. Talossa on eteinen,
pieni kamari ja pirtti sekä erikoinen päätysali, jota
nimitetään salikamariksi. Rakennus on äskettäin
kengitetty ja sisustettu sekä maalattu ulkoa. Ympäristöä on hoidettu kauniisti, ja paikka on nyt kesäasuntona. Pihan pohjoissivulla on korjattu pieni
torpparakennus, joka on kuulunut talon rengille.
Merilehdon lehto on hieno pienympäristö ja pihatien varsi yksi Sotkamon sykähdyttävimmistä.
Talo on rakennushistoriallisesti arvokas. Tipasjoessa lähes talon kohdalla sijaitsee vanha tipakselaisten väliaikainen hautausmaa. Se on pieni luotomainen maakannas joen keskellä Lappasaaren
eteläpuolella (katso Lappasaari, Tipas).

Havukan pihapellot latoineen.
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15.19 Mullukka, Honkajärvi, Tipas (P)

kivikautinen asuinpaikka

Mullukan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Honkajärven luoteisrannalla noin 400 metrin pituisella
matkalla Koljosensalmen niskalla olevasta niemestä itään. Asuinpaikka-alue on korkeiden sortuvien
hiekkatörmien päällä. Suuri osa asuinpaikasta on
saattanut sortua järveen. Asuinpaikkalöydöt ovat
saviastian paloja, kvartsiesineitä, kivi- ja kvartsiiskoksia, piitä ja palanutta luuta, ja ne ovat tulleet
esille rantavedestä.
15.20 Nurmiaho, Vetelänniemi,
Pohjois-Tipas (P)
Nurmiaho.

Nurmiahon tila on erotettu Vetelän tilasta 1900-luvun alussa. Sen rakennukset sijaitsevat peltoaukean keskellä loivassa rinteessä ja ne kaikki on tehty
1950-luvulla. Päärakennus on valmistunut vuonna
1951 ja se edustaa tyypillistä puolitoistakerroksista
rintamamiestaloa parhaimmillaan. Sen piirteissä
sekoittuvat talonpoikainen rakentaminen ja funktionalismi, joka tyylinä erottuu etenkin ikkunoiden
sijoittelussa. Pari-aitta on samanlainen hurmaava
tyylien sekoitus. Rakennusta keventää isoluhtimainen syvennys alaosassa, vaikka rakennus on
rankorakenteinen.
Tiilinavetta on harmaata tiiltä ja koristeltu tiilikuvioinnilla. Navetan yläkerrassa on heinävintti,
jonne johtaa ajosilta. Pihatien varressa on pieni rimalautavuorattu saunarakennus.
Nurmiahon rakennuskanta kuuluu aitoihin sotien jälkeen ohjeiden mukaan tehtyihin tyyppipihapiireihin, joiden arvo nousee kohisten, kun niitä
arvostetaan ja niiden kuntoa ylläpidetään. Nurmiaho on rakennushistoriallisesti arvokas ja sillä on
mahdollisuuksia nousta todella edustavaksi kohteeksi tulevaisuudessa.
15.21 Paaso, Tipasjokisuu (P)

pieni ja vanha pihapiiri

Paason ikkuna.
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Paason torpan kohdalla on perimätiedon mukaan
ollut vanha lappalaisten asuinpaikka. Alue on tasaista maastoa, jonka kohdalla Kiimasjärvi supistuu Tipasjoeksi. Hyvin pieni pihapiiri sijaitsee aivan
Tipasjoen rantatörmällä. Talo on kaksipirttinen ja
pirttien välissä on hyvin salvottu eteistila, mikä on
epätavallista, sillä yleensä eteinen tehtiin täyttöhirsillä talon rakennuksen jälkeen. Nurkkasalvokset
ovat hakamallia, ja ne ovat lyhyet ja suojalaudattomat. Ikkunat ovat T-mallia ja niiden vuorilautojen
ikä ja tyylit vaihtelevat. Taloa vastapäätä on matala
navetta kujineen (?) ja latoineen. Pihapiirin sivulla

on kaksiosainen talliaitta ja pihatien varressa lammassuoja.
Jokitörmällä on jäänteitä rantasaunasta ja suuresta perunakuopasta. Törmän reunalla on myös
mahtavan kokoista puustoa. Kaikki pihapiirin rakennukset ovat yli satavuotiaita, talliaitta voi olla
vanhempikin. Kaikki rakennukset ovat asiallisen
yksinkertaisia, koristelua niissä ei ole. Rakennukset ovat huonossa kunnossa. Ympäristö on villiintynyttä vuokralla olevia kivettömiä (onko tarpeen
erikseen mainita, että pelloissa ei ole kiviä?) peltoja
lukuun ottamatta.
Paaso on romanttinen ympäristö. Pihapiirin
käyttöarvo on hyvin vähäinen, ja ilman kovaa
panostusta rakennukset tulevat maatumaan pian.
Kohteella on rakennushistoriallista arvoa.
15.22 Palolahti W, Syväjärvi, Tipas (M)

esihistoriallinen asuinpaikka
pyyntikuoppajärjestelmä

Kohde NE sijaitsee pääosin pienellä kumpareella, jonka pohjoispuolella on vanha soranottopaikka
ja kansallispuiston pienimuotoinen varasto. Paikan
maalaji on hyvin hienoaineksista ja kasvillisuustyyppi on kuivahko kangas. Metsäkuviolla kasvaa
yli satavuotiasta mäntymetsää.
Kohteessa on seitsemän maakuoppaa, joista osa
on muodoltaan soikeita ja osa pyöreitä. Kuopat
sijaitsevat rinteessä ja tasamaalla rinteen reunan
läheisyydessä. Kuoppien pohjaan lapiolla tehdyissä tarkistuspistoissa havaittiin huuhtoutumiskerros. Kuopista ainakin kaksi vaikuttavat vanhoilta
pyyntikuopilta.
Samalla kumpareella sijaitsee kuusi kuoppajäännöstä, joiden pohjaan lapiolla tehdyissä tarkistuspistoissa ei havaittu huuhtoutumiskerrosta ja jotka
eivät muutenkaan vaikuttaneet kovin vanhoilta.
Nämä kuopat ovat ilmeisesti soranottoa silmälläpitäen kaivettuja koekuoppia
15.24 Pitkä-Portti E, Hiidenportti (P)

Asuinpaikka ja pyyntikuoppa-alue sijaitsevat Syväjärven pohjoisrannalla Palolahden ja Lahtelan
välisellä mäntykankaalla. Alue on jonkin verran
kumpuilevaa hiekkamaata. Rannassa on korkeudeltaan vaihteleva, mutta vähintään pari metriä
korkea jyrkkä törmä. Rantahiekkatörmästä ei ole
ollut löydettävissä merkkejä asuinpaikasta, vaikka sen värin on monin paikoin havaittu sellaiseen
viittaavan. Vuonna 1998 järjestetyssä kaivauksessa
tutkittiin rantatörmän päällä kahden kumpareen
välisessä notkelmassa sijaitseva alue, jossa oli ihmisen toiminnan voimakkaasti värjäämää hiekkaa
sekä runsaasti esihistoriallista asuinpaikka-aineistoa. Vähäisempiä merkkejä esihistoriallisesta asutuksesta löytyi myös muualta rannan lähistöltä.
Paikalla on myös 12 kuoppaa, jotka kaikesta päätellen ovat pyyntikuoppia. Asuinpaikkalöydöt ovat
saviastian paloja, pronssi- ja rautaesineen katkelmia, kivi- ja kvartsiesineitä ja -iskoksia, pii-iskoksia
ja palaneita luunsiruja.
15.23 Palolampi SE ja NE, Hiidenportti (P)

pyyntikuoppia

Kohde SE sijaitsee itään viettävän rinteen kumpareella, jonka lähellä kulkee Hiidenportin kansallispuiston retkeilypolku. Paikan maalaji on hienoainesmoreenia ja kasvillisuustyyppi on tuore kangas.
Metsäkuviolla kasvaa yli satavuotiasta sekametsää.
Kohteessa on yksi sammaloitunut pyöreä pyyntikuoppa, jonka halkaisija on 1,7 metriä ja syvyys 0,8
metriä. Kuopan pohjaan lapiolla tehdyssä tarkistuspistossa havaittiin huuhtoutumiskerros.

esihistoriallinen pyyntikuoppa

Kohde sijaitsee Pitkä-Portin äärellä vanhan polun
varrella lounaaseen viettävän rinteen alaosassa
pienellä kumpareella. Polku on nykyisin Hiidenportin kansallispuiston retkeilypolkuna. Kohteen
ympäristössä kasvaa lähes 200-vuotiasta mäntyä
ja kuusta sekä nuorempaa koivua. Paikan kasvillisuus on puolukka-mustikkatyyppiä ja maalaji hienoainesmoreenia. Kohteessa on yksi maakuoppa,
joka on soikean muotoinen ja mitoiltaan 3,5 x 2
metriä. Kuopan syvyys on 0,8 metriä. Lapiolla kuopan pohjaan tehdyssä tarkistuspistossa havaittiin
huuhtoutumiskerros. Tämä yhdessä kuopan koon,
muodon ja sijainnin kanssa viittaa siihen, että kyseessä on vanha pyyntikuoppa.
15.25 Punganpuron niitty, Tipasoja (P-)

erikoinen laidunalue

Punganpuron niitty on keskellä Sormulan tilan
peltoaukeaa. Paikalla laiduntaa luomutilan maitokarja. Alueen läpi virtaa pieni puro, ja sen alavilla sivuilla on ollut aikaisemmin peltoja, vaikka
rinnesivuilla on laidunnettu jo pitkään. Kostean
heinäniityn valtalaji on nurmilauha, jonka lisäksi
esiintyy runsaasti niitty- ja rönsyleinikkiä. Perinnebiotooppien lajeista alueella kasvaa kosteiden
paikkojen kasveja kuten ranta- ja terttualpia. Niityn pohjoisosassa on vanha tekolampi. Lammen
ranta on tiheää pajukkoa ja suosittu lintujen pesimäpaikka. Lammen eteläsivulla on harmaaleppähaka ja luoteispuolella koivuhaka.
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Puukkoniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
Honkajärven länsirannalla Puukkoniemen eteläkärjessä Kurkikankaan ja Honkajärven välissä.
Rannan maasto on mäntyä kasvavaa, mutta niemen toisella puolella on suota. Maaperä on hienoa hiekkaa. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille
niemen kärjestä hiekkaisesta rantatörmästä sekä
vesirajasta noin 300 metrin matkalta luoteeseen.
Löytöihin kuuluu saviastian pala, kivilaji- ja
kvartsiesineitä, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta.

tossa huonokasvuista ja tasalatvaista petäjää kutsutaan rätäksi.
Tervahauta on tervanpoltossa käytettävä uunimainen rakennelma. Tervahautoina on Suomessa
käytetty kahta tervahautatyyppiä, rännimäistä ja
rattimaista. Suurempaa tuotantoa varten valmistettiin rattimaisia hautoja, jotka kaivettiin tuulensuojaiseen paikkaan ja joiden pohjalle rakennettiin
umpinaiset säiliöt. Ennen polttamista tervaksilla
ladottu hauta peitettiin huolellisesti ensin huonolla puulla, sitten sammalilla, turpeella ja mullalla.
Tervaksina käytettiin pihkaisia männyn kantoja,
keloja tai varta vasten kolottuja runkoja. Tervanpoltossa tervaksista tislautuu ns. nestemäinen terva kuivatislaamalla.
Haudan polttaminen kesti noin viikon, ja kuutiometristä tervaksia saatiin noin 30 litraa tervaa.
Terva oli 1500-luvun lopulla Suomen päävientiartikkeli, jota käytettiin mm. puulaivojen vuosittaiseen kunnostukseen. Tervanpoltto alkoi vähetä
1800-luvun jälkipuoliskolla ja loppui 1930-luvulla.
Nykyisin tervanpolttoa järjestetään perinnetapahtumana mm. maaseutunäyttelyissä.
Tervahaudan panoa valvovaa henkilö on kutsuttu eri lähteissä hautamahtariksi, -mestariksi,
tai plehtariksi. Terva Leijona rasian kansitekstistä:
“Plehtari oli tervahaudan valmistuksen eli -panon
valvoja. Plehtarin toimi oli arvostettu ja siihen ei
kuka tahansa kelvannutkaan.”

15.28 Riekinkangas-Räätä tervahaudat, Tipas (P)

15.29 Räätäkangas, Varislahti, Tipas (M)

15.26 Putkonlahti, Syväjärvi (P)

esihistoriallinen asuinpaikka

Putkonlahden esihistoriallinen asuinpaikka sijaitsee Syväjärven itälaidalla Putkonlahden rannassa.
Maasto on pääosin kuivaa mäntykangasta, maaperä lähes kivetöntä hiekkaa. Rannassa on noin metrin korkuinen sortuva törmä. Ensimmäiset asuinpaikkalöydöt kerättiin rantavedestä. Vuonna 1993
Putkonlahdessa tehtiin arkeologinen kaivaus, joka
osoitti asuinpaikan olevan laajan ja melko runsaslöytöinen. Paikalta on löydetty saviastian paloja,
kivilajiesineiden katkelmia, kivi-iskoksia, pii- sekä
kvartsiesineitä ja -iskoksia, pronssi- ja rautalevyn
katkelmia ja palaneita luunsiruja.
15.27 Puukkoniemi, Honkajärvi (P)

kivikautinen asuinpaikka

laaja tervahautakeskittymä

Laivojen tervaus edellytti laajamittausta tervanpolttoa ja kainuulaiset kunnostautuivat tässä asiassa. Tipaksen mäntykankailla “ruukattiin” tervaa
innolla. Samuli Paulaharju kertoo kirjassaan Kainuun mailta Ronnun- ja Pihlajakankaan petäjien
koloamisesta suurta tervahautaa varten. Haudalla
tarkoitetaan Ontojoen ja Tipaksen välisellä Romuvaaran alueella sijaitsevaa yli 20 metrin halkaisijan
hautapohjaa.
Räätän erikokoisia tervahautoja on yli 50, mutta
aluekin on toki laaja. Mäntyinen kangasalue on
ollut luonteva paikka tervahaudoille sekä puuston
että maaperän helpon kaivattavuuden vuoksi. Alueen terva kuljetettiin jokea pitkin joko Riekinrannan rantaan tai Hiukan Rytilahteen, josta se vietiin
Kajaaniin tai Oulun tervakauppiaille.
Räätä -nimen tausta on epäselvä. Nimi voisi
tarkoittaa vanhaa saamen sanaa rääti (riäti), joka
on vaalea ja pyöreä leipä, mutta myös ruskistunut
leipä yleensä. Männikkökankaat kun ovat luonnollisesti ikään kuin auringon ruskettamia. Keskellä
Räätäkangasta auringonporotuksessa voi kuvitella
miltä leivästä tuntuu uunissa. Karjalaisessa sanas-
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esihistoriallinen asuinpaikka
pyyntikuoppa
tervahauta

Räätäkankaan esihistoriallinen asuinpaikka sijaitsee Varislahden länsirannalla Räätäjärven ja Honkajärven välillä olevan Räätäkankaan reunassa.
Asuinpaikka-alue on mäntykangasta, joka laskee
melko jyrkästi Räätäjärveen muodostaen 1-3 metriä korkean töyrään, jonka jälkeen alue on vesijättöä ja pitkälle melko matalan veden peitossa.
Löydöt ovat tulleet esille korkean törmän päältä ja
rantavedestä. Paikalla on tehty kaivaustutkimuksia vuosina 1984, 1985 ja 1999. Löydöt ovat saviastian paloja, kivi- ja kvartsiesineitä ja -iskoksia, piitä,
rautakuonaa ja palaneita luunsiruja.
15.30 Sammakkoniemi, PieniHietanen, Tipas (P)

hyvin erikoinen ympäristö
kerroksellinen pihapiiri
runsaasti tervahautoja
Pieni-Hietasen eteläpäässä olevan hiekkaharjumaiseman tasanteelle Nimisenjoen Rosvohotun

läheisyyteen on perustettu talo, jonka nimen alkuperä on läheisessä lammessa. Soistunut vesipahanen kun on ollut erikoinen sammakkojen suuren
määrän takia, ja sitä on elikoiden takia pidetty jopa
”hiidenkolona”. Sammakkoniemen talolle johtaa
kiemurteleva tie harjujen läpi, ja tien talon puoleinen pää harjun reunan kohdalla on pienmaisemiltaan erikoinen ja kaunis.
Pihapiiri on peltoaukean laidalla harjun päällä. Siihen kuuluu päärakennus, navetta ja pihaaitta sekä sauna rannassa. Päärakennus on tehty
1930-luvulla hirrestä ja rakennusta on peruskorjattu 1950-luvulla. Kookkaassa talossa on iso pirtti,
keittiö, eteinen ja kaksi kamaria. Kuisti on ikkunallinen umpikuisti. Päärakennusta vastapäätä on
1950-luvulla rakennettu tiilinavetta ja sen vieressä
on kaksiosainen piha-aitta, joka on koottu vanhasta
suuremmasta hirsiaitasta. Navetta on mitä tyypillisin jälleenrakennuskauden rakennus.
Kohteen ympäristössä on poikkeuksellisia arvoja ja etenkin pihatie on henkeäsalpaavan kaunis.
Päärakennus on rakennushistoriallisesti arvokas.
Ympäristössä Hietasen rantojen hiekkakangasmaastossa on noin 20 tervahautaa, joista osa on
hyvin säilyneitä. Kangasmaasto jatkuu kohti Hiidenportin aluetta ja tervahautoja on alueella lisää,
jopa yli 30 (Katso Hietanen – Hiidenportin tervahautakeskittymä, Tipas).

Sattulan rakennuksia.

15.31 Sattula, Tipas (P)

jälleenrakennusajan pihapiiri
sykähdyttävä pienmaisema
Poikkeuksellisen kauniissa peltorinteessä Taivallammen yläpuolella sijaitseva pihapiiri on kerroksellinen, mutta maisemallinen. Erittäin hyvin
hoidettu kaunis ympäristö on harvinaisuus, etenkin kun tilalla ei asuta kiinteästi. Pihapiirissä on
puolitoistakerroksinen omakotitalo, suuri harmaatiilinavetta, vanha hirsinen pihanpää, viljaaitta ja lato. Kaikkia rakennuksia on huollettu ja
maalipinnatkin ovat kunnossa. Sattula on komea
jälleenrakennusajan pihapiiri, jossa on seassa myös
vanhempia aineksia. Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas ja pienmaisemaltaan sykähdyttävä
kauniine peltoineen, lepikoineen ja rantavarvikkoineen. Pihapiiristä näkyvä pieni lampi ja sen takainen matala niemi ovat maalauksellinen näky.
15.32 Särkkälän metsälaidun,
Nimisenkangas, Tipas (P-)

Tipasojan koulu.

tyypillinen käytössä oleva laidunmaa-alue
Särkkälän laitumet ja haka sijaitsevat tilakeskuksen tuntumassa Nimisenkankaalla. Laidun ympäröi pientä peltoa ja polveilee metsätien vierustalla.
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Kaunis pieni hakamaa monine sylinkokoisine kivineen näkyy kylätielle. Aluetta laiduntaa tilan lypsykarja, ja siellä kasvaa metsälauhaa ja nurmirölliä.
Puusto on sijoittunut tasaisesti, ja paikoin esiintyy
runsaasti kissankäpälää. Ylispuut ovat komeita
rauduskoivuja. Alueelle voi suositella raivausta.
15.33 Tipasojan koulu, Tipas (P)

kaksi koulurakennusta kauniissa perinnemaisemassa
Ensimmäinen Tipaksen koulurakennus valmistui
yhtä aikaa Jormasjoen koulun kanssa vuonna 1894.
Rakennus purettiin huonokuntoisena vuonna
1959. Koululle tehtiin uusi talousrakennus vuonna 1949, ja uusi koulu valmistui vuonna 1959. Oppilasasuntola valmistui jo vuonna 1928, mutta se
paloi 1.12.1937 ja kaksi oppilasta kuoli. Uusi oppilasasuntola valmistui vuonna 1939 yhtä aikaa
läheisen opettajan talon kanssa.
Tipaksen koulualue on luonnonkauniilla paikalla etelärinteessä. Ympärillä on korkeaa puustoa ja
eteläsivulla avautuu laaja näkymä Räätäjärveen
laskeutuvien peltojen yli Räätäniemelle. Koulun
ympäristöä on hoidettu ja se on puistomainen.
Rakennukset ovat yhä koulukäytössä lukuun
ottamatta yksityiskäytössä olevaa opettajan taloa.
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15.34 Viettola, Kuikkakylä (P)

kerroksellinen, mutta omaperäinen pihapiiri
vanha päärakennus ja erityisen komea riihi
tyyppinavetta 1950 -luvulta
Tipaksen perukoille lähelle vanhaa Kuikkavaaran
taloa on rakennettu torppa, josta on 1800-luvun
lopulla erotettu Viettolan talo. Pihapiiri sijaitsee
vuoristomaisessa maisemassa ja on kerroksellinen,
mutta silti omalaatuinen. Päärakennus on vanha,
pihapiirin sivulla on piha-aittarakennus, etäämpänä vilja-aitta ja pihapiirissä tiilinen navetta. Ylärinteen puolella pellon syrjässä on komea riihi.
Päärakennus on tehty vuonna 1927. Talo on hirsipintainen sekä sisältä että ulkoa ja muodoltaan
oikea talonpoikaistalon perustyyppi. Ikkunat ovat
T-mallia. Talossa on iso eteinen, keittiö, pirtti ja
päätykamari. Pirtti on suurikokoinen ja sen uuni
on vanhaa mallia. Lattialankut ovat komeat. Taloon
on tehty uusi hirsikuisti.
Viettolan navetta on toteutettu viisaasti maastoon nähden ja tiloja on kahdessa kerroksessa. Navetta on tyypillinen 1950-luvun tiilinavetta (1957),
jonka yläkerrassa on heinävintti. Vintille johtaa
ylärinteen puolelta loiva ajosilta. Alarinteen puolelle on kasattu uskomaton tukimuuri peltokivistä. Piha-aitta on samanikäinen kuin navettakin ja
punaisena se soveltuu pirttirakennuksen pariksi.

Vilja-aitta on kookas pohjaltaan, mutta matalahko.
Se on täysin koristeeton ja suorasivuinen.
Riihi on yksi Sotkamon komeimmista. Kauniisti
ruskettunut pinta ja pitkä etulippa tekevät ulkonäöstä rouhean. Lappeiden alla on mylly- ja ruumentilat (kylkeiset), joten rakennus on hyvin kookas.
Viettolan rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa vaikka ne ovatkin eri-ikäisiä, ja etenkin
riihi on erinomainen.
15.35 Vitorinne, Kotalahti, Tipas (P)

pyyntikuoppa

Vitorinteen pyyntikuoppa sijaitsee Tipasojan kylän Räätäjärven Kotalahden länsipuolella noin 400
metrin päässä rannasta. Kuoppa on kahden harjanteen välisessä notkelmassa metsäautotiestä noin
30 metriä itään. Kohteen pohjoispuolelta kulkee
valaistu kuntopolku. Pyyntikuoppa on muodoltaan pyöreä, halkaisijaltaan noin kolme metriä ja
syvyydeltään noin metrin.
15.36 Välikangas, Iso-Valkeinen, Tipas (P)

kivikautinen asuinpaikka

Asuinpaikka sijaitsee Iso-Valkeinen -järven pohjoisrannalla, Välikangas-nimisen tilan asuinrakennuksen etelä- ja lounaispuolen hiekkaisella pellolla.
Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltotöiden
yhteydessä tai ne on poimittu pellon pinnalta. Löydöt ovat kivi- ja kvartsiesineitä ja kvartsi-iskoksia.

Viettolan pirtistä.

Kalettoman kämpän laituri.
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6. Korjausohjeita

Varpuniemen entistä pappilaa korjataan entistävästi.

Rakennuksen tekeminen vaatii tietyn määrän energiaa. Valmistumishetkestä lähtien energia ”vapautuu” ympäristöönsä ja rakennus rapistuu paikoilleen ilman jatkuvaa hoitoa eli energian lisäämistä.
Samoin käy sen lähiympäristölle. Sama pätee kaikkeen elämään ja toimintaan. Muokkaamme ympäristöämme omien tarkoitusperiemme mukaan ja
siten jätämme jälkiä elinympäristöömme.

Ympäristön tai yksittäisen rakennuksen rakenteessa tai rakennustavassa voi olla ominaisuuksia,
joilla on huomionarvoista merkitystä. Myös koristeellisuus kuuluu tähän arvotyyppiin, joskus ne
ovat yksi ja sama asia.
Muun muassa näiden arvojen kautta saadaan poimittua ympäristöstä arvokkaita ympäristökohteita. Arvojen tuntemisen jälkeen voi sitten korjata
tavoilla, jotka eivät hävitä näitä ominaisuuksia.

6.1

Vanhalla on arvonsa
Pelkästään se seikka, että ympäristöömme jätetty
jälki on iältään enemmän kuin yhden sukupolven
verran vanha, tuo sille arvon, jota pidämme tärkeänä. Tämä on kaikkein helpoin ns. jokamiehen tapa
arvottaa esimerkiksi rakennuksia.
Jos ympäristöön liittyy henkilöitä tai tapahtumia,
joilla on ollut yleistä merkitystä, voi se olla siitä
syystä arvokas eli siihen liittyy tärkeitä henkilöhistoriallisia arvoja.
Kauneus eli mitä tuntemuksia aistit ympäristöstä
tai rakennuksesta, voidaan määritellä kohtuudella.
Vanhan sanonnan mukaan ”kauneus on katsojan
silmässä”, joten nämä arvot ovat vaikeampia. Harjaantunut silmä huomaa erilaisia merkityksiä kuin
harjaantumaton. Toisaalta harjaantuminen tarkoittaa usein ns. äidin maidosta saatujen vaistomaisten
arvojen taantumista.
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6.2

Käytännön ohjeita
rakennusten hoitoon
Yksittäisen rakennuksen hoitoon on helppoa antaa yleispäteviä ohjeita, mutta koska rakentamista
vaivaa kirjavuus, ohjeiden soveltaminen ei aina ole
helppoa. Ohessa on selostettu muutamia jatkuvasti
erilaisissa korjauksissa esille nousevia seikkoja.

6.2.1

Perustus ja alapohja
Maaperä ratkaisee rakennuksen säilymisen pitkällä aikavälillä vesikaton ohella. Rinteeseen tehty rakennus säilyy poikkeuksetta paremmin kuin
tasamaalla: vesi valuu alta pois luonnostaan. Soraharjulla talo säilyy vuosisatoja ja siksi uusien
talojen alle ajetaan paksu sorakerros lähimmältä

soramontulta. Oli perustamistapa mikä hyvänsä,
kosteuden kertyminen perustuksiin on estettävä.
Salaoja on hieno keksintö, mutta se ei ole suinkaan
huoltovapaa, vaan vaatii säännöllisen pesun toimiakseen. Vanhan talon alla ei ole salaojia tai jos
onkin, ne ei enää toimi. Maaperän kosteuden vähentäminen on aina tärkeää, joten asenna salaojitus
ja huolla sitä.
Yleisin syy vahinkoihin on vesiputkien vuodot,
mutta ne ovat myös ennakoitavissa ja korjattavissa
helpoiten. Katolta tulevat vedet ohjataan putkilla
korjausten yhteydessä kiitettävästi kauemmas talosta. Vaikeinta on huomata se seikka, mikä vaivaa
maanvaraisen alapohjan lämmöneristystä suhteessa rakennustapaan: liika lisäeristys. Huono eristys alapohjassa pitää alapohjan ja sen alapuolisen
maaperän lämpimänä. Siten kosteuden muodostumispiste pysyy alempana. Tilanne etenkin ns.
täytepohjan kohdalla 40–50-luvun taloissa on usein
kriittinen jo ennen lisäeristystä.
Maanvaraisia alapohjia varten on rakentamisen
säännöksissä erikseen mainittu paksuin mahdollinen eristämisen määrä, jotta lämpöä karkaisi talon
alle tarpeeksi! Jos tätä ei huomioi, hyväksyy vanhaan multapenkkirakenteeseen liittyvän periaatteen eli alapohja korjataan säännöllisesti, kun se
lahoaa.
Lattialämmitys takaa parhaiten maanvaraisen alapohjan säilyvyyden, mutta vanhoihin taloihin se ei
usein sovellu, koska lähtökohtaisesti vanhat leveät
lankut on poistettava liikaa lämpöä eristävänä pintamateriaalina. Yleistyksenä siis leveiden lankkujen alla on oltava alta tuulettuva alapohja eli rossi
ja lämmönlevitysmuodoksi valikoituvat patterit,
oli lämmöntuottotapa sitten mikä vaan.
Betonin eli keinokiven käyttö puutalossa on aina
riski. Materiaalina se on kuin tiivispintainen pesusieni, joka imee kosteudet ja luovuttaa sen sisältään
todella hitaasti: lattialaatan alaosassa kosteutta on
huomattava määrä vielä 10 vuotta valusta. Siksi
veden käyttö betonin valamisen yhteydessä tulee
minimoida. Betonin kovuusluokan nostaminen
luokkaan K40 tuo mukanaan sen nopeamman kuivumisen. Lisäaineiden käyttö mahdollistaa sellaiset massat, joilla valu on läpeensä kuiva parissa
päivässä, mutta hinta on korkea. Joka tapauksessa
tulee huomioida veden poistuminen betonista.
Kattohuovan käyttö vasten puumateriaaleja pystyrakenteissa on varma keino estää vauriot. Samalla
tulee estää pussien ja taskujen muodostuminen eri
rakenteiden liittymiskohtiin. Valmiin betonipinnan
hiominen nopeuttaa juuri valetun betonin kuivumista, samoin hyvä tuuletus aivan oleellisesti.

Rossilattian tuho on matala tuuletustila tai ei kunnollista tuuletusta lainkaan. Ilmalla on tarkoitus
poistaa talon alle jäävän jäätyneen tai erittäin
kylmän maaperän aiheuttama nousevan kosteuden vaikutus etenkin keväällä aina juhannukseen
saakka. Rossin vahinkoja edistää heikko lämmöneristävyys rossissa. Tuuletuksen parantaminen ja
jättäminen mieluummin auki koko talveksi on suositeltavaa, sillä ihmisen muisti on lyhyt kuin kanan
lento. Suuren rakennuksen keskelle asennettava
pysty tuuletusputki rossista aina katolle saakka tuo
lisävetoa juuri niihin paikkoihin, joissa on vaikeita
tuuletuskohteita.
Luonnonkiviperustus toimii parhaiten rossissa, sillä silloin reikiä jää tarvittava määrä automaattisesti
tuulettumista varten. Ryömintäluukku tulee olla,
koska kaikki rossissa lojuva materiaali tulee poistaa sieniuhan vuoksi säännöllisesti. Sama pätee
yleisesti talojen ympäristöä. Lahot lähipuut kauas
ulottuvine juurisienineen, lahokannot, ylivuotiset halot ja vanhat kattohuovat perustuksen ulkopuolella ovat yllättävän usein sienien alkuperäisiä
lähteitä.
Vanhojen talojen uunit on perustettu kiviraunioiden päälle. Jos uunia ei lämmitä säännöllisesti,
kylmä hiipii taloon muureista ja koleus vallitsee
talvisin uunien suuren kivimassan läheisyydessä. Siksi pohjakiveysten ympärille kannattaa tehdä pysty lämmöneristys vaikka lämpöharkoista.
Samalla vanha ja hutera kiveys saadaan tuettua
paikoilleen.
Rossin lattiaeristys on tavallisesti 30 cm paksu ja se
riittääkin lämpimyydeltään, mikäli tuulensuojaus
tehdään kunnolla ja tiiviisti. Aikaisemmin tiivistys tehtiin olkisavella, mikä oli todella hyvä keino.
Levyillä saadaan näennäinen suojaus, sillä levyjä
ei saada tiiviisti vasten vanhoja niska- ja alahirsiä.
Lisäksi kuitulevyt taipuvat ja rakoilevat. Paljon
parempi tuulensuojana on bitumipaperi kahteen
kertaan asentaen. On huomioitava, että paperilla
ei synnytetä pystysuuntaisia tuulenkäytäviä, mikä on ollut korjausten jälkeen yleinen valitusten
aihe. Harvoin, jos koskaan on mahdollista asentaa
tuulensuojausta rossin alta korjauksen yhteydessä.
Siten siitä tulisi kuitenkin teoriassa paras.
Höyrynsulku tulee olla aina, mutta se ei tarkoita muovin käyttöä kuin pesutiloissa. Alapohjan
rakentaminen tarkoittaa sulun päällä kävelyä ja
siksi ohut bitumipaperi ei sovellu siihen parhaiten
vaan repeilee. Paremmin toimivat kuituvahvistetut pahvit. Muovista höyrynsulkua ei tule missään
nimessä asentaa vanhan talon alapohjaan. Vaikka
sillä ei ole suuria riskejä rossilattian yhteydessä,
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niin maanvaraisen alapohjan kanssa siitä on vain
suurta harmia.
Lattialankkujen kohdalla tulee huomioida muutama remonttia helpottavakin seikka. Usein päältä
kaunis lankku on puolilaho alta. Tällöin se heitetään pois ja yksi suurista sisäosien arvoa mittaavista tekijöistä häipyy. Paksun lankun alapuolen
veisto poistaen lahot säästää lankut. Hommana se
ei ole vaikeaa, sillä jäljen ei tarvitse olla ykkösluokkaa. Toki lankkujen asettelu paikoilleen tulee olemaan tarkempaa, kun lankkujen alle on aseteltava
koolauspuuta.
Lankkujen vanhoja nauloja ei tule palauttaa,
koska ruosteiset naulat ja etenkin kannat poistavat samalla puuta jättäen irvokkaat jäljet. Lankut
nauloineen kannetaan ulos ja sivuleikkurilla leikataan alapuolen näkyvät naulojen päät pois ja loput
jätetään paikoilleen puuhun. Jos lankkuja on hiottava, niin se kannattaa tehdä ulkona kukin lankku
erillään ja pienellä koneella lankun kaarevuus säilyttäen. Tämä siksi, että sisätiloissa hiontajälki tulee
tekemään täysin teollisen näköisen sileän lattian,
mikä ei ole lankkulattian luonteeseen sopivaa –
lankun harjapyöreys on jätettävä ennalleen. Kapeat
10 cm lankut ja sitä kapeammat ovat asia erikseen.
Lankut kannattaa aina kiinnittää ruuveilla. Silloin
niiden irrotus on helppoa jatkossa.

6.2.2

Katto ja sen rakenteet
Vettä ja lunta vastaan tulee olla ehjä kate. Vesi ohjataan räystäillä säännöllisesti puhdistettaviin kouruihin ja syöksyihin, joista sitä ei saa levittää nurkan viereen, vaan ohjata kauemmas. Eri katteilla on
erilaiset niksit, mutta vanhoilla rakennuksille luonteenomaista katetta ei kannattaisi vaihtaa uuteen
materiaaliin. Huopakatteista rimakate, tiilikatteista vanhempaa mallia matkivat tiilet, peltikatteista
saumapelti ja puukatteista pärekatteet ovat luontevimpia vanhojen ympäristöjen yhteydessä.
Rimakate kestää kun jiirit eli katon taitteet tehdään vahvistaen. Kate on kuitenkin työmäärältään suuritekoinen tasaisen pohjavaateen vuoksi.
Lisäksi sitä ei saa asentaa liian jyrkkään kattoon.
Palahuopa on jokamiehen suosikkikate nykyään ja
sen ulkonäössä on palanen romantiikkaa riippuen
kuviosta. Palahuopa on kuitenkin teollinen tuote,
jonka säännöllisyys on ristiriidassa muuten käsintehtyjen katteiden ja rakennusten kanssa.
Tiilikate toimi kun huolehtii aluskatteesta, jona
ennen toimi päre- tai huopakate esimerkiksi koulujen katoissa. Tiilten paino ei ole nykyään este, sillä
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mahdolliset lisätuennat ovat helppoja toteuttaa
remontoinninkin yhteydessä. Tärkeintä on löytää
tyyliin sopiva tiilimalli ja läpiviennit.
Muotopeltikatteella on selvä hätäkatteen leima
ja se ei teollisen ilmeensä vuoksi sovellu vanhaan
ympäristöön. Kaupunkimaisessa rakennuksessa
ja paikassa saumapeltikate on hyvin vanha katemateriaalityyppi. Sillä saa tehdyksi hyvin vaikeita
kattoja, joskin käsityönä.
Peltikatteiden alustan tuuletuksesta tulee huolehtia. Kosteuden nousu yläpohjaan ja kulkeutuminen vasten katetta on toiseksi suurin kesämökkimäisten rakennusten turmeltumisen syy. Tuuletus
katteen ja eristyksen välissä on oltava olemassa
aina ja se on ehdoton vaatimus. Siihen oikea vanhanaikainen ullakko on paras toimivuudeltaan.
Peltikatteiden varjopuoli on lumen liikkuminen
suojasäällä. Se aiheuttaa vaaran vuoksi lumiesteiden asentamisen kattoihin. Lisäksi maahan tippuneet lumet ovat syynä seinien huonoihin maalipintoihin kostuttaessaan säännöllisesti niitä räystässivuilla.
Vanhan talon katon rakenteet ovat kestäneet vuosikymmeniä paikoillaan. Usein niiden kohtalona
on korjausten yhteydessä todella mittavat lisärakenteet, koska insinöörilaskelmat perustuvat
keskimääräiseen huonon puun käyttöoletukseen.
Teoriassa riukumaiset pyöreät puut eivät kestä. Ei
pelkoa. Vanhan talon katon tarpeet ovat kuusesta eli rakenne sallii painumista nousten kuitenkin
paineen jälkeen taas ylöspäin. Aikaisemmin koko
kattorakenne tehtiin omaksi joustavaksi kuusivuoliaisrakenteeksi. Yksinkertaisuuden lisäksi sillä oli
ominaisuus, joka salli todella suuren kirjavuuden
rakentajien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan
toteuttaa kattorakenne hyvin pienin riskein. Vuolet
nojasivat hirsiseiniin, sillä ulko- ja väliseinäpäädyt
tehtiin hirrestä. Keskimäärin joka toiseen hirsiväliin upotettujen hirsivuolien päälle riitti suhteellisen ohuet riu’ut poikittain eli neulaset, koska niiden päälle aseteltiin ainakin tuumaiset lohkolaudat
vuolien suuntaan. Neulasia ei kiinnitetty räystäältä
tukevasti, sillä niiden tuli liukua hirsipäätyjen painuessa epätasaisesti, sekä lumen painaessa kattoa
mutkalle talvella. Lautojen päälle tehtiin kate päreestä ja sitäkin aikaisemmin tuohesta ja malkopuista eli suonlaitakuusesta. Vuoliasrakenne oli
nerokkaan yksinkertainen ymmärtää ja tehdä.
Ruotsalainen kattoristikkomalli muutti kattorakentamisen kokonaan. Vuoliaisia ei tarvittu ja
tilalle tuli harjapuu pitkin sekä siihen kiinnittyvät poikkiristikot. Säännöllisin välein asennettiin
tolpparakenteinen kolmioristikko, jossa oli kitapuu
vaakatukena. Lisäksi katon painoa vietiin pitkille

ulkoseinille konttipuilla ja jalashirrellä. Päätyhirret
pystyi korvaamaan rankorakenteella, joten yläkertaan voi rakentaa tarvittaessa tiiviitä ja lämpimiä
huoneita. Myös uunien muurien sijoitus sai enemmän vapautta. Uudistus tuli virkatalojen myötä
Kuhmoonkin. Ruotsalaiset ristikot ovat rakenteellisesti yhä päteviä täysin päteviä.
Kattorakenteiden vaurioita tapaa harvoin, sillä vesi
ei pääse niihin pesiytymään. Lisätuennat on kovin
helppo lisätä jälkeenpäin. Korjausten yhteydessä
suurin vaikeus on ullakon käyttöönottamisessa
huonetiloiksi, sillä rakenteet eivät yleensä ole tehty tätä ajatellen. Vanhan vuoliaisrakenteisen talon
ullakolle ei kannata tehdä kuin kevyitä kesähuoneita.

6.2.3

Runko ja välipohja
Hirsirunko on luonnontuote, joka itse itseään ohjaten painuu asentoonsa. Se liikkuu ja elää koko ajan
kosteuden ja lämmön vaikutuksesta. Siksi siihen
kiinnitettävät rakenteet tulee tehdä liukuviksi pystysuunnassa. Usein kuitenkin on runkoa muokattu
liian rankasti ja sen jäykistämisen vuoksi joutuu
tekemään jäykät hirsiseinät pystyrakenteilla.
Tavallinen kysymys on saada hirsiseinä lisäeristettyä. Eristys kannattaa, sillä vaikka seinän kautta
ei teoriassa energiaa suuresti kulu, tulee vastaan
käyttömukavuus kovilla pakkasilla. Koska hirsille
on eduksi suojata ne ulkopuolelta laudoituksella,
tulee lisäeristyskin sille puolen. Vanhalle hirrelle

eristys on siten myös kosteusteknisesti oikealla
puolella. Samalla sisätilat eivät pienene ja nykyinen
muoti tuoda hirsiseinät näkyviksi sisätiloihin on
mahdollista. Sinällään seinästä tulisi lämpimämpi,
jos seinät voisi pahvittaa sisäpuolelta tai vaikka
levyttää sekä tapetoida sisäpuolelta tiiviiksi.
Hirsirunkoa ei kannata suuresti oikoa, sillä se
on oppinut asentoonsa ja oikomisen yhteydessä
syntyy rakoja varauksiin ja rikkoja salvoksiin.
Välipohjan lämmöneriste on vanhemmissa taloissa
sammalta, purua, hiekkaa ja savea. Kuten alapohjassakin, paras tiiveys saavutetaan savella alapinnassa. Vanha sammaltäyte on hyvin tiivis ja lämpöä
sitova eriste, jolloin sen lämmöneristys perustuu
hieman erilaisiin seikkoihin kuin nykyeristeillä.
Siinä on kuitenkin riskinsä, kuten vanhaa eristettä
ulkoseinän puolelta kaivellessa havaitsee: hirret
ovat maatuneet puolitiehen välipohjan maatäytteiden kohdalla. Saunan kohdalla läpilahoaminenkin
on mahdollista. Sahanpurulla ei ole samaa syövyttävää kykyä. Se on oivallinen lämmöneriste.
Välipohjan korjaus on siten vähimmillään seuraavanlainen operaatio: seinien vieret avataan ja
pidetään savi paikoillaan tai jopa tiivistetään bitumipaperilla paremmaksi. Piippujen ja muiden
läpimenojen kohdalla avataan eristettä. Piippujen
ympärillä ja uunien päällä on usein vain pelkkää
hiekkaa ts. tulipermanto, joten sen korvaaminen
palovillalla ja sahanpurueristys päälle on huomattava parannus koko talon eristystä ajatellen.
Lisälämmöneristyksessä voi käyttää sahanpurua tai selluvillaa niin paksusti kuin sille on tilaa
ja lompakossa paksuutta. Tästä eristämisestä on oikeaa ja välitöntä hyötyä lämmityskulujen suhteen.

Tämän rossin sokkelissa on reikiä
juuri ja juuri tarvittava määrä.
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Eristeen paino kasvattaa rakenteen massaa ja yli 40
cm paksuus ei enää palvele tarkoitusperäänsä.
Riippuen sisätilojen höyrynsulun tiiveydestä
on käytännössä hyvin vaikeaa suositella tuulensuojauskerrosta lisäeristeen päälle edes paperisena
kosteuden kertymisen vuoksi.

kunnostus ”sukkamenetelmällä” ja piipun uusiminen.
Samalla kannattaa tarkastaa piipun paloturvallisuus. Esimerkiksi kattoniskat on usein tehty kiinni
ja jopa läpi piipun. Palava-aineiset materiaalit on
oltava irti piipusta 100 mm.

Rankorakenteisen seinän purut laskeutuvat rankojen välissä vapaasti muodostaen rakoja. Sinällään
sillä ei ole talon kokonaislämpötalouden kannalta
suurta merkitystä, mutta vetoisuutta se yleensä lisää. Rakoja löytyy rankotalosta joka puolelta, joten
rakenteiden avattavuus huoltoa varten olisi etu.
Rankotalon lisäeristykseen pätee sama sääntö kuin
hirsitaloon: ulkopuolelle.

Ulkomaalaus askarruttaa ihmisiä paljon. Punamulta eli vesimaalit ovat helpoin ja halvin väritys talolle. Uusiminenkin on helppoa muihin maaleihin
verrattuna. Se ei kuitenkaan suojaa ohutta puutavaraa auringolta.
Kaikkein parhaiten pysyy seinässä kiinni petroliöljymaali, mutta se myös kallista ja huoltomaalaus teettää punamultaa enemmän työtä. Se suojaa
kaikkea puuta parhaiten.
Kauppojen maalit ovat helpoin valinta hankintavaiheessa. Akrylaatti- ja uretaanisideaineiset
maalit vaativat kuitenkin aina tuuletetun vuorauslaudoituksen eli vuoraus ei toimi seinän tuulensuojakerroksena. Ne pysyvät kohtalaisen helposti
paikoillaan, mutta sallivat vain yhden huoltomaalauksen ja sitten vuoraus onkin uusittava.
Jos haluaa säästyä maalaamiselta, voi rakennukset jättää maalaamatta. Ikkunat ja muut pienet
puumateriaalit on kuitenkin suojattava auringon
valolta tarkoin ja paksulla maalilla.
Tervaamista tai tervamaaleja voi suositella ihan
yksittäiseen rakennukseen, mutta ei vanhaan rakennusryhmään.
Markkinoilla olevilla luonnonöljyperäisillä
maaleilla saa väritettyä puuta hyvin, ongelmana
on korkea hinta.
Maalipintojen säilymisen paras tae on lehtipuut
talon itä-, etelä- ja länsisivuilla n. 5-10 m etäisyydellä. Auringonvalo tuhoaa maalipintaa ja varjot
estää sen. Puut eivät saa olla tuota lähempänä tai
kosteusmäärä lisääntyy aiheuttaen muita huolia.

Ikkunoiden kunto on helppo havaita. Tavallisesti se
kyllä tehdään silmämääräisesti, jolloin vain maalin
kunto määrää. Kovia ikkunoita uusitaan surutta.
Ikkunoiden vaihto on tehty helpoksi talotehtaiden
toimesta ja kaikki olisi hyvin, mikäli ikkunoiden
malleissa olisi paremmin vanhaa huomioivia malleja. Erikoisen vanhassa ja arvokkaassa talossa ikkunoiden vaihto tyystin uusiin ja piirteiltään kolhoihin on tuomittava teko. Koloiset ja kunnostetut
ikkunat kuuluvat kokonaisilmeeseen.
Jos ikkunoiden tiiveys ei kuitenkaan riitä, tulee
tiivistystä parantaa tai säteilylämmön eristävyyttä
lisätä sisäpokiin asennettavilla eristyslaseilla. Tämä on helppo sanoa, sillä yhden käden sormilla
laskemalla on tiedossa ne henkilöt, jotka ikkunoita
ammatikseen korjaavat. Siksi uusiminen on pakko
hyväksyä vastaisuudessakin ainoana ikkunoiden
yleisenä huoltotoimenpiteenä ja korjattava vain ne
ikkunat, jotka ovat erikoisen arvokkaissa rakennuksissa.
Sama pätee ulko-oviin. Niiden kohdalla kunto
on usein todella heikko. Ulko-ovia on kyllä uusittu
perinteen mukaan tarpeen mukaan, mutta nykyisin
halvan hinnan vuoksi yleistyneet pahviovet tulisi
pitää vanhasta talosta kaukana. Ne ovat hätäovia
samoin kuin muotopelti katteena.
Uunit kaipaavat nuohoojaa ja hänen sekä paloviranomaisen lausuntoa kunnosta ja käyttöluvasta.
Uuneja on kautta aikain uusittu, joten uusiminen ei
ole niin rankka asia. Talon tyyliin sopiva uuni löytyy myös vuolukivistä malleista, mutta perusharmaa uuni on yleensä valitettavan alakuloinen ulkoasultaan. Asiaa parantaa oleellisesti kaakeleiden
käyttö pinnoituksena. Tiilestä uuni tulee halvemmaksi, mutta kestävyys ei ole samaa luokkaa.
Piiput ovat usein loppuun palaneita eli koloisia,
joten hormien kunnostus kannattaa. Vaihtoehtoja
ovat happoteräksinen sisäpiippu vanhan sisään,
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Korjauskirjallisuutta
Ohjeita korjauksiin saa nykyisellään jo hyvin monista lähteistä.
Museoviraston korjauskortisto löytyy kirjastoista. Sen esittämät menetelmät ovat paras tae rakennuksen säilymiselle siten, että sen arvot säilyvät.
Professori Panu Kailan kirjat ”Talotohtori” ja
”Kevät toi maalarin” ovat mainioita lähteitä pohdittaessa mitä erilaisimpia yksittäisiä rakentamisen
seikkoja.
Maalarimestari Kalevi Järvisen Puurakennusten ulkomaalaus kuuluu rakentajan kirjahyllyyn
perusoppaana.

Y H TEI ST YÖTAHOJA
Sotkamon kunta
Sotkamon kunnan rakennusvalvonta
– rakennustarkastaja valvoo ja ohjaa rakentamista
ja purkamista
www.sotkamo.fi
p. (08)655811
Kainuun ympäristökeskus, Kajaani
Edistää ja ohjaa alueiden käytön suunnittelua ja
kulttuuriympäristöjen hoitoa. Keskuksen kautta
voi hakea ympäristöministeriön rakennussuojeluavustuksia arvokkaiden rakennusten korjaamiseen.
– korjausrakentamisen neuvonta rakennussuojelulain mukaisten suojeluesitysten käsittely, kaavoituksen ohjaus ja valvonta, ympäristöinventoinnit,
luonnonsuojelutehtävät, maisemanhoito- ja kunnostustyöt.
http://www.ymparisto.fi
p. 020 490 112
Museovirasto, Helsinki
Vastaa maamme aineellisen ja kulttuuriperinnön ja
– ympäristön säilymisestä ja sitä koskevan tiedon
kartuttamisesta ja jakamisesta.
– rakennussuojeluasiat, entistämisavustukset, korjausneuvonta, korjauskortisto ja sen myynti, taitajakortisto.
www.nba.fi
p. (09) 40 501
Kainuun Museo, Kajaani
Vastaa kulttuuriperinnön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Kainuussa. Arkeologi vastaa muinaismuistoista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä.
Rakennustutkija tutkii, suojelee ja hoitaa rakennettua kulttuuriympäristöä. Maakuntatutkija vastaa
paikallismuseoiden hoidosta ja neuvontatyöstä.
http://www.kajaani.fi/kainuunmuseo/
p.(08)61552407

Suomen kotiseutuliitto, Helsinki
Liiton kautta voi hakea Opetusministeriön korjausavustuksia seurojen talojen ja työväentalojen
korjaamiseen.
www.suomenkotiseutuliitto.fi
p. (09) 612 6320
Korjausrakentamiskeskukset
Välittävät mm. vanhoja rakennusosia. Samalla
antavat oikeiden korjaustapojen ja materiaalien
neuvontaa.

Pohjois-Pohjanmaan
Korjausrakennuskeskus, Oulu
www.ouka.fi/pora
p. 044 703 7174
Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuskoulu
LASTU, Lapinlahti
http://www.saunalahti.fi/lastu2
(017)733308
Kainuun maakunta kuntayhtymä, Kajaani
Vastaa maakunnan kehittämisestä. Arvokkaiksi
luokiteltujen ympäristöjen hoitoon on mahdollista
hakea avustusta yhtymän kautta haettavien EU:n
rakennerahastojen kautta.
www.kainuu.fi
p. (08) 615451
Kainuun TE-keskus, Kajaani
Keskuksen kautta voi hakea avustuksia ja korkotukilainoja toimivien maatilojen tuotanto- ja asuinrakennusten korjaamiseen.
www.te-keskus.fi/kainuu
p. (010)191450
Kainuun metsäkeskus, Kajaani
Neuvoo metsäluonnon elinympäristöihin liittyvissä kysymyksissä. Keskus tekee Ympäristöinventointeja, metsänhoitosuunnitelmia ja neuvoo
hoitohankkeiden ympäristötuen hakemisessa.
www.metsakeskus.fi/web/fin/metsakeskukset/
kainuu
p. 020 772 8400
Tiehallinnon Oulun piiri, Oulu
Tiealueen kuntoon, kunnossapitoon, varusteluun
ja rakenteeseen liittyvät toimet. Piirille kuuluu Kainuun alueella piennarten niitto, istutukset, raivaukset, maisemateiden suunnittelu ja toteutus.
www.tiehallinto.fi
p. 020 422 11
Kainuun maaseutukeskus (Pro-Agria), Kajaani
Tehtävänä on maaseudun henkisen ja aineellisen
hyvinvoinnin lisääminen.
– maiseman ja luonnonhoitoon liittyvä neuvonta
ja koulutus
– maaseudun erityisympäristötuen hoitosuunnitelmat ja koulutus
– perinnemaisemien hoitosuunnitelmat
– kylä- ja tiemaisemasuunnitelmat
– vihersuunnittelu yksityisille ja yrityksille
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/
proagria_kainuu
p. 044 320 1580
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WWW- SI VUJA
Curatio, Byggnadsvårdsförening www.curatio.parnet.fi
i Åboland/ Turun korjausrakentamisyhdistys ry

Neuvontaa, varaosapankit (Parainen, Korppoo, Sauvo)

Etelä-Pohjanmaan rakennuskult- www.rakennuskulttuurikeskus- Neuvontaa, varaosapankki, autituurikeskus Herrala
herrala.fi
otalorekisteri

Metsäkylän navetta, Aulanko

www.metsankylannavetta.fi

Varaosia ja hirsirunkoja myynnissä, osaajat

Rakennusapteekki

www.rakennusapteekki.fi

Neuvontaa, koulutusta, varaosapankki (Billnäs)

Rakennusluuppi

www.rakennusluuppi.fi

Varaosia myynnissä

RakennusPuari

www.rakennuspuari.fi

Varaosapankki

Tammela, Vanhan Rauman kor- www.rauma.fi/ymparisto/
jausrakentamiskeskus
html/tammela1.htm
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Varaosapankki
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KOH TEET KYL IT TÄIN

1.50 Torvela – Joensuu - Moilala, Jormasjokisuu (P)
1.51 Urpiala, Haapalanlahti (P)

1. 		 Haapalanlahti – Määttälänmäki – Vaarankylä –

1.52 Veisteniemen huvila ja kivikautinen asuinpaikka,

		 Vuokatti

		 Jormasjokisuu (P)

1.1

Autioranta, Petäjäniemi, Vuokatti (P)

1.53 Vuokatin entinen emäntäkoulu (Vuokattiopisto),

1.2

Eerola, Vaarankylä (P)

		 Vuokatti (P)

		 Katso Pohjasmäki – Eerola, Vaarankylä

1.54 Vuokatin Hiekkahovi, Vuokatti (P)

1.3

Eevala - Kaukola, Vuokatti (P)

1.55 Vuokatin kauppakeskus, kirkko ja päiväkoti,

1.4

Haapala, Haapalanlahti (P, maisema)

		 Vuokatti (P)

1.5

Heikkilän haka, Vuokatti (P)

1.56 Vuokatin rautatieasema, Vuokatti (V)

1.6

Hiekkaniemi VR, Vuokatti (P)

1.57 Vuokatin urheiluopiston maja, asuinrakennukset ja

1.7

Hiltula, Haapalanlahti (P)

		 vanha hyppyrimäki, Vuokatti (M)

1.8

Hyvölä - Lepikko, Hyvölänkylä Vuokatti (P)

1.9

Isoaho, Ansavaara, Kiviranta (P)

2. 		 Heinämäki – Sipinen

1.10 Jormasjoen entinen koulu, Eevala (P)

2.1

Heinämäen entinen koulu (Toivola), Heinämäki (P)

1.11 Juhila, Jormasjokisuu (P)

2.2

Heinämäen haka, Heinämäki (P+)

1.12 Juhola - Lintula, Kiviranta (P)

2.3

Hiekkalan laitumet, Kusia (P)

1.13 Kainula, Kuolaniemi (P)

2.4

Hiidenlinna, Sipinen (P)

1.14 Kanala, Vaarankylä (P)

2.5

Kaikkola, Kaitainsalmi (P)

1.15 Kankaala, Haapalanlahti (P)

2.6

Kukkula, Petäjävaara, Sipinen (P)

1.16 Kannas, Jormas (P)

2.7

Lakkiniemen laidun, Sipinen(P+)

1.17, 1.18 Kapakan ranta- ja vaarahaka, Vaarankylä (P)

2.8

Myllyvaara, Sipinen (P)

1.19 Kierinniemi, Jormasjokisuu (P)

2.9

Petäjäniemi, Kusianjärvi, Sipinen (P)

1.20 Koljola, Rekivaara (P)

2.10 Petäjävaara, Kusianjärvi, Sipinen (P)

1.21 Koppeloharju, Jormasjoki (P)

2.11 Porovaaran tervahaudat, Heinämäki (P)

1.22 Kukkola - Kuusela, Haapalanlahti (P)

2.12 Rusala, Heinämäki (P)

1.23 Laatikkala, Vaarankylä (P)

2.13 Syrjäjärvi, Sipinen (P)

1.24 Laitila, Kiviranta (P)

2.14 Välilampi, Heinävaara (P)

1.25 Lamminmäen niityt, Rekivaara (P+)
1.26 Leivolan koulu, Haapalanlahti (P)

3. 		 Juholankylä – Kiikarusniemi - Kirkonkylä –

1.27 Lääsö, Rekivaara (P)

		 Riekinranta – Sapsonranta

1.28 Mustola eli Villa Vuokatti, Tenetti (P)

3.1

Aatos, Kirkonkylä (M)

		 Katso Riivali – Määttälä – Mustola, Tenetti (P)

3.2

Ammonsaari, Pirttijärvi, Kirkonkylä (V)

1.29 Myllylä, Jormasjokisuu (P)

3.3

Haavikko, Juholankylä (P)

1.30 Määttälä, Tenetti (P)

3.4

Harjula eli Teboil -huoltoasema, Kirkonkylä (P)

		 Katso Riivali – Määttälä – Mustola, Tenetti (P)

3.5		 Hetilä, Akkoniementie, kirkonkylä (P)

1.31 Niittykorven laitumet, Eevala (M-)

3.6

Hiukka, Iso Sapsojärvi, kirkonkylä (P)

1.32 Oravikko, Jormasjokisuu (P)

3.7

Hiukanhovi (hotelli Tuliketun vanha puoli),

1.33 Pahkosaari, Kiantajärvi (P)

		 kirkonkylä (M)

1.34 Pajuniemi, Jormasjokisuu (P)

3.8

Härkölä – Päätalo, Riekinranta (P)

1.35 Pajuniemi, Leivolankylä, kirkonkylä (P)

3.9

Järvelä, kirkonkylä (P)

1.36 Palovartijan maja, torni ja näköalapaikka,

3.10 Kansala (ja Lepola), kirkonkylä (P)

		 Vuokatinvaara (P)

3.11 Kantola, Sopalanpelto, kirkonkylä (P)

1.37 Pohjasmäki (Ylitalo) - Eerola, Vaarankylä (P)

3.12 Karppila - Kestilä, Riekinranta (P)

1.38 Porttimäen niitty, Vuokatinvaara (M)

3.13 Keskitalo, Juholankylä (P)

1.39 Puistola, Kiviranta (P)

3.14 Kiikarusniemi (tai Kiikarinniemi) (V)

1.40 Puro, Rekivaara (P)

3.15 Koivula, kirkonkylä (P)

1.41 Päivölä, Rekivaara (P)

3.16 Kuusikko, kirkonkylä (P)

1.42 Rautaruukin kuntoutuskeskus, Vuokatti (P)

3.17 Laatikkala, Juholankylä (P)

1.43 Rekilä, Rekivaara (P)

3.18 Lahtela, kirkonkylä (P)

1.44 Rekivaaran entinen koulu, Rekivaara (P)

3.19 Makasiinimuseo, kirkonkylä (M)

1.45 Riivali - Määttälä - Mustola, Tenetti (M aitta, P)

3.20 Maunuspelto, Sapsonranta (P, kyläalue V)

1.46 Rantolan metsälaidun, Rekivaara (P)

3.21 Meijerin konttori (P)

1.47 Rönkkö, Rekivaara (P)

3.22 Merilä, Sapsonranta (P, kyläalue V)

1.48 Tenetin rautatiesilta, Vuokatti (P)

3.23 Mikkola, kirkonkylä (P)

1.49 Tervo (Hiltula), Rauramo, Vuokatti (P)

3.24 Mäkelä (Maakunnan osuuskauppa), kirkonkylä (P)
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3.25 Niemelä, kirkonkylä (P)

4.22 Varisvaaran koulu, Varisvaara (P)

3.26 Okkola, Riekinranta (P)

4.23 Varpuniemi (Wanha Warpuniemi), Kuolansalmi (M)

3.27 Poliisitalo, kirkonkylä (P, M?)

4.24 Vuorimäki, Teerivaara (P)

3.28 Päätalo, Riekinranta (P).
		 Katso Härkölä – Päätalo.

5.		 Kaitainsalmi – Kokkovirta – Kuninkaanlahti

3.29 Pöllyvaaran tervahaudat, kirkonkylä (P)

5.1

Haaposaari, Kaitainjärvi (P)

3.30 Rantala (Taari), Hirvenniemi (P)

5.2

Hautalehto, Hautaniemi (P)

3.31 Rantalan (Hyökyn) leikkimökki, kirkonkylä (P)

5.3

Huusko, Kuninkaanlahti (P)

3.32 Riekinrannan koulu, Riekinranta (P)

5.4

Iso-Teikari, Kokkovirta (P)

3.33 Riekinrannan vanha tie, Riekinranta (P)

5.5

Ketolan haka, Ärväänkylä (P)

3.34 Rientola, kirkonkylä (P)

5.6

Kuninkaanlahden koulu, Kaitainsalmi (P)

3.35 Rinne (Jolman talo), kirkonkylä (P)

5.7

Kusianjoen voimalaitoksen ja padon jäänteet,

3.36 Rytilahti (seurakunnan leirikeskus) ja partiolaisten maja,

		 Kaitainsalmi (P)

		 kirkonkylä (leirikeskus M, P)

5.8

Laihovaara, Pappilanvaara (P)

3.37 Salmelan koulu, kirkonkylä (P)

5.9

Leppilä, Kaitainsalmi (P)

3.38 Siltasaari, kirkonkylä (M)

5.10 Männistö, Kusianjokisuu (P)

3.39 Sopala, kirkonkylä (P)

5.11 Nikula, Kaitainsalmi (P)

3.40 Sotkamon kirkko ja seurakuntatalo, kirkonkylä (M)

5.12 Pelkola – Sirviölä - Tapiola, Kaitainsalmi (P)

3.41 Sotkamon kirkkoherran virasto ja asuinrakennus,

5.13 Raivio, Hautaniemi (P)

		 kirkonkylä (P)

5.14 Sirviölä, Kaitainsalmi (P)

3.42 Sotkamon paloasema, kirkonkylä (P)

		 Katso kohdasta Pelkola – Sirviölä – Tapiola,

3.43 Sotkamon siunauskappeli, kirkonkylä (M)

		 Kaitainsalmi (P)

3.44 Sotkamon tsasouna (rukoushuone), kirkonkylä (M)

5.15 Tapiola, Kaitainsalmi (P)

3.45 Sotkamon työväentalo (Torppa), kirkonkylä (P)

		 Katso Pelkola – Sirviölä – Tapiola, Kaitainsalmi

3.46 Syntiniemen niitty, kirkonkylä (P+)
3.47 Tikkasen matkailijakoti, kirkonkylä (M)

6. 		 Korholanmäki – Parkua

3.48 Toivola, kirkonkylä (P)

6.1

Ala-Kemppaalan haka, Korholanmäki (P+)

3.49 Tuulensuu, kirkonkylä (P)

6.2

Alppila, Lontanniemi, Korholanmäki (M)

3.50 Uhtua eli kahden köyhän talo, kirkonkylä (P)

6.3

Haaposaari NW ja SE, Nuasjärvi, Korholanmäki (P)

3.51 Uusi Saijanlahti, Juholankylä (P)

6.4

Hanhila, Korholanmäki (P)

3.52 Uusitalo (vanha kirjakauppa), kirkonkylä (P)

6.5

Hanninmäen haka, Korholanmäki (P)

3.53 Valkola, Riekinranta (P)

6.6

Hiekkala, Jormasjokisuu, Korholanmäki (P)

6.7

Hyyrö, Korholanmäki (P)

4. 		 Juurikkalahti – Teerivaara – Varpuniemi

6.8

Immola, Korholanmäki (P)

4.1

Hakkarala, Tammovaara, Varpuniemi (P)

6.9

Jaakkola, Parkua (P)

4.2

Hautaniemi, Kiantajärvi, Varpuniemi (P)

6.10 Kanalan haka, Korholanmäki (P-)

4.3

Hautaranta, Kiantaperä (P)

6.11 Kellari, Parkua (P)

4.4

Hepolehto, Kiviranta (P)

6.12 Keltamäki – Raitamäki - Lehtola, Korholanmäki (P)

4.5

Hongikko, Juurikkalahti (M)

6.13 Kemppaalan haka, Korholanmäki (P-)

4.6

Itäniemi, Kiantaperä (P)

6.14 Keskitalo, Korholanmäki (P)

4.7

Jokela, Kiantaperä (P)

6.15 Kilpelä / Sormula, Korholanmäki (P)

4.8

Kiantaperän koulu, Kiantaperä (P)

6.16 Koirajärvi, Parkua (P)

4.9

Kiviniemi, Kiantaperä (P)

6.17 Koiraviita, Korholanmäki (P)

4.10 Kummala, Varisvaara (P)

6.18 Koukkari - Lontta, Korholanmäki (P)

4.11 Kuolasalmi, Varpuniemi

6.19 Kurikan metsälaidun, Parkua (P+)

4.12 Lehtola (Lehtoniemi), Juurikkalahti (P)

6.20 Kuusela (Mäkinen), Parkua (P)

4.13 Morttelin haka, Teerivaara (-)

6.21 Kylmälä / Paavola, Parkua (P)

		 Katso Suovaara – Morttelin haka, Teerivaara

6.22 Lontanniemi, Korholanmäki (P)

4.14 Nurkkala, Juurikkalahti (P)

		 Katso Koukkari, Korholanmäki

4.15 Ohra-Ahon laidun, Juurikkalahti (M+)

6.23 Merilänlehto, Lontanniemi, Korholanmäki (P)

4.16 Rehula, Pökkelöperä, Juurikkalahti (P)

6.24 Moilala, Korholanmäki (P)

4.17 Saunalehdon haka, Juurikkalahti (P)

6.25 Muhola, Korholanmäki (P)

4.18 Suoniemi – Morttelin haka, Teerivaara (P)

6.26 Mäkelä, Korholanmäki (P)

4.19 Takkula, Teerivaara (P)

6.27 Mäki-Tervolan metsälaidun, Kankaankylä,

4.20 Teerivaaran koulu, Teerivaara (P)

		 Korholanmäki (P-)

4.21 Uuden Kauran-ahon laidun, Juurikkalahti (M)

6.28 Naparinta, Korholanmäki (P)
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6.29 Parkua, Parkua (P)

8.9

6.30 Parkuan entinen koulu, Parkua (P)

		 Laakajärvi (P, haka II)

Väliharjun ja Päätalon aitat ja rinnehaat, Lehtomäki,

6.31 Piippola, Parkua (P)
6.32 Pirttimäki, Parkua (P)

9. 		 Maanselkä – Saviaho

6.33 Purola, Nuasjärvi, Korholanmäki (P)

9.1

Hyyrylä, Maanselkä (P)

6.34 Pöppölä, Parkua (P)

9.2

Lakiahon mylly ja päärakennus, Saviaho

6.35 Riekkilä, Korholanmäki (P)

		 (mylly M, talo P)

6.37 Rommakko, Korholanmäki (P)

9.3

Lampelan laitumet (Maanselän Etappi), Maanselkä (P)

6.38 Telkkälä ja Heikkilä, Korholanmäki (P)

9.4

Maanselän kivi ja asema, Maanselkä (kivi M, muu P)

6.39 Tuulikinniemi, Lontanniemi (P)

9.5

Nousia venäläisen reitti (Pohjantie), Maanselkä (P)

6.40 Viiskannan metsälaidun eli Hilkun alue,

9.6

Rasinaho, Kuivikkovaara (P)

		 Korholanmäki (M-)

9.7

Saviahon ratamestarin asunto, Saviaho (P)

6.41 Viitamäki (Alatalo, Haavisto), Parkua (P)

9.8

Talvela, Saviaho (P)

6.42 Vuores, Parkua (P)

9.9

Torvelanaho, Maanselkä (P)

6.43 Väyrylä, Parkua (P)

9.10 Välitalo, Kuivikkovaara (P)

7. 		 Korvanniemi – Pohjavaara

10.

7.1

Aarreniemi, Korvanniemi (M)

10.1 Ahola, Naapurinvaara (P)

7.2

Erola, Korvanniemi (P, maisema)

10.2 Autiojärvi-Ronkaala, Naapurinvaara (P)

7.3

Harjun laitumet, Leppilänvaara (P)

10.3 Halolankallio, Tikkalanniemi, Naapurinvaara (P)

7.4

Hietalahti, Rimpilänniemi, Pohjavaara (P)

10.4 Heikkilän metsälaidun, Naapurinvaara (V)

7.5

Horsmala (huvila Isotalo), Korvanniemi (M)

10.5 Hiltula – Viitala, Naapurinvaara (P)

7.6

Iivonlahti, Pohjavaara (P)

10.6 Hokkila, (Jokirinne) Tenetti, Pekkilä (M)

7.7

Iso Tahkosaari S ja N, Rimpilänniemi, Nuasjärvi (P)

10.7 Härköniemi, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)

7.8

Karjala - Leppilä(Kotaharju), Pohja (P-)

10.8 Isoaho – Kotiaho – Paavola, Naapurinvaara (P)

7.9

Keskitalo, Korvanniemi (P)

10.9 Järvelä, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)

Naapurinvaara – Pekkilä

7.10 Kissasuo / Kivelä, Pohjavaara (P)

10.10 Keskitalo - Osmola, Naapurinvaara (P)

7.11 Kokkovaara, Pohjavaara (P)

10.11 Kesti, Naapurinvaara (P)

7.12 Kumpusaari (Kumpusaari 2), Nuasjärvi (P)

10.12 Keskitalon haka, Naapurinvaara (M-)

7.13 Lehdon laidun, Leppilänvaara, Pohjavaara (P)

10.13 Konappa, Naapurinvaara (P)

7.14 Leppimäen haka, Leppilänvaara (P-)

10.14 Korhola, Naapurinvaara (P)

7.15 Lipetti, Korvanniemi (P)

10.15 Korholan ja Keskitalon laitumet, Naapurinvaara (M+)

7.16 Muuraussaari, Nuasjärvi (P)

10.16 Kunnas, Naapurinvaara (P, perinnemaisema M)

7.17 Petäjäniemi, Korvanniemi (P)

10.17 Kärennivu, Huuskonniemi (P)

7.18 Pieni Tahkonen SW ja NE, Nuasjärvi (P)

10.18 Loso, Naapurinvaara (P)

7.19 Pohjavaaran koulu, Pohjavaara (P)

10.19 Matoniemi (Särkiniemi), Tenetti (P)

7.20 Pohjavaaran seuraintalo, Rimpilänniemi (P)

10.20 Murju, Pekkilä (P)

7.21 Päiväkumpu (Sipilän huvila), Korvanniemi (M, V)

10.21 Mustanniemi, Naapurinvaara (P)

7.22 Rasi, Leihuvaara (P)

10.22 Mäkitupa, Huuskonniemi (P)

7.23 Rimpilänniemen pyyntikuopat, Pohjavaara (M)

10.23 Määttälä - Ylipelto, Naapurinvaara (P)

7.24 Rupukka, Leihunvaara (P)

10.24 Naapurin metsälaidun, Naapurinvaara (P-, maisema V)

7.25 Rönnynniemen niitty, Rimpilänniemi (P+)

10.25 Naapurinvaaran koulu (Riwe school),

7.26 Tyyniranta, Rimpilänniemi (P)

		

7.27 Törmä, Käppyrä (P)

10.26 Naapurinvaaran niitty, Naapurinlouhi,

7.28 Vasikkavaara, Käppyrä (P)

		

Naapurinvaara (P)
Naapurinvaara (P+)

10.27 Naapurinvaaran seuraintalo, Naapurinvaara (P)
8. 		 Laakajärvi

10.28 Naapurinvaaran tanssilava (huvikeskus),

8.1

Aatula, Leppimäki (P)

		

8.2

Heikkilän laitumet, Lehtomäki, Laakajärvi (II, M)

10.29 Naapurinvaaran työväentalo, Naapurinvaara (M)

8.3

Hiiden mylly, Laakajärvi (P)

10.30 Nahkasaari, Naapurinvaara (P)

8.4

Laakajärven koulu, Laakajärvi (P)

10.31 Ojamaa, Tenetti (P)

8.5

Petäjäkosken ruukin jäänteet, Laakajärvi (M)

10.32 Osmola, Naapurinvaara (P)

8.6

Ruman metsänvartijan talo (Sopala) ja niityt,

		

Naapurinvaara (M)

Katso Keskitalo – Osmola, Naapurinvaara.

		 Laakajärvi (MH Ib)

10.33 Osmolan metsälaidun, Naapurinvaara (P-)

8.7

Suolahti (Lahti), Hiisikylä, Laakajärvi (P)

10.34 Paavola, Naapurinvaara (P)

8.8

Tiilikkajärven kivi, Laakajärvi (M)

		

Katso Isoaho – Kotiaho – Paavola, Naapurinvaara
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10.35 Parraksen huvila, Tenetti (P)

12.2 Erkkilä, Ruokostenkylä (P)

10.36 Peltolan kuusimetsälaidun, Naapurinvaara (M+),

12.3 Hemmilä, Suovaara (P)

		

12.4 Heteahon suuri metsälaidun (M-), sivulaidun ja

lepikkolaidun (P+) ja haka niittyineen (P)

10.37 Perttula – Seppälä, Naapurinvaara (P)

		

10.38 Raivio, Naapurinvaara (P)

12.5 Kaukola, Vihtamo (P)

10.39 Ronkaala, Naapurinvaara (P)

12.6 Kilpelä / Tuhkala, Suovaara (P)

		

12.7 Kivelän laidun, Paakki (M-)

Katso Autiojärvi-Ronkaala, Naapurinvaara

haka (P+), Halmevaara, Paakki

10.40 Sarkkila, Naapurinvaara (P)

12.8 Koivuniemen haka ja metsälaidun, Sipolankylä (P)

10.41 Seppälä, Naapurinvaara (P)

12.9 Komulan metsälaidun, Halmevaara (P)

		

12.10 Korkea, Korkeankylä, Paakki (P)

Katso Perttula – Seppälä, Naapurinvaara (P)

10.42 Schroderuksen haka, Naapurinvaara (eteläinen) (V) ja 		

12.11 Kuokkapenttilän laidun, Paakki (M)

		

12.12 Loson haka, Losovaara (M-)

haka (pohjoinen) (P)

10.43 Sillankorva, Tenetti

12.13 Mikkola, Torinkylä (haka P+, rakennukset P)

		

12.14 Notkolan haka ja metsälaidun, Halmevaara (-)

Katso Tikkalanniemi – Sillankorva, Naapurinvaara.

10.44 Tikkalanniemi – Sillankorva – Nahkasaari,

12.15 Nurmi, Vihtamo (P)

		

12.16 Paakinmäen entinen koulu, Paakki (P)

Naapurinvaara (P)

10.45 Tuhkalan laidun, Naapurinvaara (P)

12.17 Peltolan haka, Paakki (P-)

10.46 Vaaralan laidun, Naapurinvaara (M)

12.18 Peritalon laitumet, Halmevaara (P+)

10.47 Vihtamokosken haka, Myllyvihtamo (P)

12.19 Piirola – Piirala, Tuulimäki (P)

10.48 Ylipelto, Naapurinvaara (P)

12.20 Rinne, Paakki (P)

		

Katso Määttälä – Ylipelto, Naapurinvaara

12.21 Sirviölän haka, Loso (P+)

11.

Ontojoki – Soidinvaara – Sumsa

		

11.1

Huotari, Sumsa (P)

12.23 Suovaaran entinen koulu (P)

11.2

Joenalus, Ontojoki (P)

12.24 Tolppa, Suovaara (P)

11.3

Jänöniemi (Jäneniemi), Ruokoniemi, Iso-Kiimanen (P)

12.25 Torinkylän entinen koulu, Torinkylä (P)

11.4

Kallioisen voimalaitos, Ontojoki (V)

12.26 Tuomelan niitty ja haka, Torinkylä (P+)

11.5

Korpikylän puronvarsilaidun, Koskenkylä (M-)

12.27 Tuupala, Halmevaara (P)

11.6

Koiravaaran laitumet, Sumsa (P+)

12.28 Vesala, Vihtamo (P)

11.7

Kotila, Sumsa (P)

12.29 Välitalo, Ruokostenkylä (P)

11.8

Kukkovaara (Ylitalo), Sumsa (P)

12.30 Ylitalon haka, Paakki (P-)

11.9

Kuninkaanlahti, Soidinvaara (P)

12.22 Suovaara, Suovaara (P)
Katso Hemmilä, Suovaara.

11.10 Kuninkaanniemi, Soidinvaara (P)

13.

11.11 Kunnas, Kalmoniemi (P)

13.1 Honkavaaran niitty (M+) ja Lammasahon

11.12 Käpylä, Ontojoki (P)

		

11.13 Ontojoen erottelu ja niputuspaikka, Ontojoki (M)

13.2 Isohonkavaara (Honkavaara), Sapsoperä (P)

11.14 Ontojoen kauppa ja makasiinit (Lahdenperä),

13.3 Kilpelän uhripihlajat, Suonenvaara (P)

		

13.4 Lehto (Riihilehto), Lykintö (P)

Ontojoki (P)

Sapsokoski – Saukko – Suonenvaara
luonnonlaidun (P+), Lykintö

11.15 Ontojoen koulu, Ontojoki (P)

13.5 Lykinnön koulu, Lykintö (P)

11.16 Pajusalmi, Kuninkaanniemi (P)

13.6 Pirttivaara, Saukko (P)

11.17 Palovaara, Sumsa (P)

13.7 Rinteelän hevoshaat, Suonenvaara (P-)

11.18 Pori, Ontojokisuu (P)

13.8 Sapsokosken mylly ja tehdaslaitos (Riihilehto), (P)

11.19 Rinne, Soidinvaara (P)

13.9 Saukon koulu, Saukko (P)

11.20 Ruokolahti – Paavola, Ontojoki (P)

13.10 Ylitalon niitty, Suonenvaara (P)

11.21 Ruokomäki – Kivelä, Sumsa (M luhtiaitta, P)

13.11 Ällä, Saukko (P)

11.22 Soidinvaaran koulu, Soidinvaara (P)
11.23 Tervajärvi, Sumsa

14.

		

14.1 Alapiha, Puhakka, Tuhkakylä (P)

(museo V, rautahytti M, haka ja niitty II, M)

Talvivaara – Tuhkakylä

11.24 Tervamäen haat, Sumsa (P+)

14.2 Hakomäki, Tuhkakylä (P)

11.25 Tolppa, Ontojoki (P)

14.3 Harju, Tuhkakylä (P)

11.26 Tölppä, Kalmoniemi (P)

14.4 Huovila, Tuhkakylä (mylly V, muut rakennukset P,

11.27 Uitinniemi, Kusianjärvi (P)

		

11.28 Ärväänniemi, Tervajärvi (II, M)

14.5 Kaikkola, Tuhkakylä (P)

		

Katso Tervajärven talomuseo, Tervajärvi

14.6 Kankuri, Tuhkakylä (P)

12.

Paakki – Torinkylä – Suovaara

14.7 Kerilä, Tuhkakylä (P)

12.1 Alanteen metsälaidun, Halmevaara, Paakki (M)
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maisema P+)

14.8 Keskitalo, Taattola, Tuhkakylä (P)

14.9 Korpela, Tuhkakylä

15.28 Riekinkangas-Räätä tervahaudat, Tipas (P)

14.10 Konttila, Tuhkakylä (P)

15.29 Räätäkangas, Varislahti, Tipas (M)

14.11 Kosken metsälaidun, Tuhkakylä (P+)

15.30 Sammakkoniemi, Pieni-Hietanen, Tipas (P)

		

15.31 Sattula, Tipas (P)

Katso Huovila, Tuhkakylä

14.12 Latomäki, Tuhkakylä (P)

15.32 Särkkälän metsälaidun, Nimisenkangas, Tipas (P-)

14.13 Leinola - Rantala, Rannankylä, Tuhkakylä (P)

15.33 Tipasojan koulu, Tipas (P)

14.14 Linnakallio, Sopenvaara, Tuhkakylä (P)

15.34 Viettola, Kuikkakylä (P)

14.15 Markko, Tuhkakylä (P)

15.35 Vitorinne, Kotalahti, Tipas (P)

14.16 Mattila, Suutarinkylä (P)

15.36 Välikangas, Iso-Valkeinen, Tipas (P)

14.17 Metsäniemi, Naulavaara (P)
14.18 Mäkitupa, Tuhkakylä (P)
14.19 Neulala, Tuhkakylä (P)
14.20 Pantalehdon (Kyntölän) kämppä, Talvivaara (P)
14.21 Pernunmäki, Tuhkakylä (P)
14.22 Pihlajamäki, Tuhkakylä (P)
14.23 Pitkälehto, Tuhkakylä (P)
14.24 Puhakan laitumet, Tuhkakylä (V)
14.25 Pukki, Suutarinkylä (P)
14.26 Raatemäki, Tuhkakylä (P)
14.27 Rantala, Tuhkakylä
		

Katso Leinola – Rantala, Tuhkakylä.

14.28 Tuhkala, Tuhkakylä (P)
14.29 Tuhkakylän koulu, Tuhkakylä (P)
14.30 Tuhkakylän urheilutalo ”Urkki”, Tuhkakylä (P)
14.31 Viinamäki, Tuhkakylä (P)
15.

Tipas – Tipasjärvi

15.1 Hakkarala, Tipasoja (P)
15.2 Hietanen – Hiidenportin tervahautakeskittymä,
		

Tipas (P)

15.3 Hiidenportti / Kovasinvaara, Hiidenportin
		

kansallispuisto, Tipas (V)

15.4. Hiltula / Salmela, Pohjois-Tipas (P)
15.5 Ikola - Kortela, Tipasoja (P)
15.6 Iljana – Päivölä, Pohjois-Tipas (P)
15.7 Kalettoman kämppä, Tipasjärvi (P)
15.8 Kallio, Tipasjärvi (P)
15.9 Kitulanlampi, Hiidenportti (P)
15.10 Kotaniemi, Tipas
15.11 Kovasinvaara, Hiidenportin kansallispuisto, Tipas (V)
15.12 Kuikkasaari, Räätäjärvi, Tipas (P)
15.13 Kuorevaara, Tipas (P)
15.14 Kämäräisenniemi, Syväjärvi, Tipas (P)
15.15 Lappasaari, Tipasjoki (P)
15.16 Louhikoski, Tipasjoki (P)
15.17 Mattila, Tipas (P)
15.18 Merilehto, Tipasoja (P)
15.19 Mullukka, Honkajärvi, Tipas (P)
15.20 Nurmiaho, Vetelänniemi, Pohjois-Tipas (P)
15.21 Paaso, Tipasjokisuu (P)
15.22 Palolahti W, Syväjärvi, Tipas (M)
15.23 Palolampi SE ja NE, Hiidenportti (P)
15.24 Pitkä-Portti E, Hiidenportti (P)
15.25 Punganpuron niitty, Tipasoja (P-)
15.26 Putkonlahti, Syväjärvi (P)
15.27 Puukkoniemi, Honkajärvi (P)
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