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ESIPUHE

Sotkamo – hiukan kaikkea

ämä o elma on Sotkamon kunnan m ä i t n a o a a ominai uuk ia e i ele ä 
koo te  elma li taa a e i elee e ilai ia m ä i t ko teita e ime kik i äät k-
sentekoa varten. Se ei pyri antamaan tarkkoja ohjeita omistajalle. Ohjelma muokkaa 
mielipiteitä ja pyrkii tuomaan esille myös paikkakunnan omaperäisyyden. Ohjelma 
on otos elävästä elämästä ja tietoa on kerä y ympäristöstä ja kirjallisuudesta valikoi-
den. Koska kaiken todenperäisyydestä ”ei ota Erkkikään selvää”, voi tästä eteenpäin 
edetä lukijan omalla vastuulla: tämä ei ole tieteellinen tutkimus.

 
Sotkamo on kul uuriympäristönä vireä. Ennen kaikkea yysiseen toimintaan, mat-
kailuun, liikkumiseen ja urheiluun lii yvät teemat ovat nykyään hyvin esillä. enki-
sen kul uurin kohdalla on si en matalampi pro ili. sein kuulee maini avan, e ä 
Sotkamossa ei vaalita kul uuria. Se ei pidä paikkaansa, sillä kul uuria tuotetaan 
ihmisten keskuudessa alati  elposti unohdetaan kaikki arkinen, jokaista koske ava 
ja sukupolvien ajan kehi ynyt kul uuri, jonka arvot eivät aina sovi viimeisimpien 
ajatusmallien mukaisiin raameihin. aajasti o aen kul uuria on kuitenkin kaikki 
ihmisen tekemä. 

Sukupolvesta toiseen kuntamme maastoon on jäänyt merkkejä ihmisen toimista. 
Niiden tuominen yleiseen tietoisuuteen on tärkeää, sillä vain siten tiedämme ym-
päristömme taustoja ja voimme ohjata sen kehitystä. Merkit korreloivat ympäristön 
monipuolisuu a ja kauneusarvoja ja juuri siksi niitä tulee pitää esillä.

Ensimmäiset Sotkamon asukkaat, tai ainakin paikalla hetken viivähtäneet, ovat olleet 
vuoden aikojen mukaan kierteleviä luonnon antimien keräilijöitä. Ympäristöämme 
käy ivät erästykseen rannikon ”meriläiset”, ielisjärven ja ienan ”karjalaiset” ja 
alkuperäiskansaksi luokiteltava saamelainen väestö. Eri heimojen väliset kahinat 

Sotkamo oli rannikon alueen talonpoikien nautinta-aluetta. Piirros Olaus Magnus.
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asuintilasta keskisessä Suomessa ajoivat muutamia sukuja aina Oulujärven tuntu-
maan saakka. äällä ne hiljalleen sekoi uivat ja kehi yivät edelleen. ivan turhaan 
ei ole Korhosten kesken huudeltu ” nyt vaimot piiloon, meriläiset tulloo!” Ruotsin 
valtapyrkimykset johtivat suurempaan ympäristömme asu amiseen kaskeamisineen 
ja silloin luotiin juuret laajami aiselle ihmisen koske amalle ympäristölle koko Kai-
nuun alueella. ämä aiheu i paitsi sisäisiä paineita, myös ulkoisia, joita piti selvitellä 
verisiä sotia myöten.

Sotkamon pitäjä on muotoutunut asutuksen osalta pääsiassa suurimpien vesistöjen ja 
vesirei ien varsille. Kaiken aikaa uokatin vaaroilla on ollut suuri merkitys pitäjän 
luonteelle. Kunnan keskellä risteävät vesistöt, vaarat ja harjumaisemat. Niiden ym-
pärillä on laajoja erämaa-alueita korkeine vaaroineen ja laajoine soineen. sutus on 
levinnyt kauemmas järvien rannoilta ja jossain vaiheessa lähes jokaisella asumiskel-
poisella vaaran kyljellä oli savu tai useampi. Sotien jälkeen syrjäisimmät ja kaikkein 
vaikeimmin asu avat seudut pyri iin saa amaan asuinkelpoisiksi.

Kaskeamisen ohella tervanpol o oli suuri metsän kulu aja. ervan tekeminen ja sen 
kuljetus olivat pääasiallisia elinkeinoja 1700 – luvun alusta 1800 – luvun loppuun 
saakka. Myöhempi laajami ainen metsätalous on muu anut metsämaastot metsä-
pelloksi, joten oikeastaan kaikki ympäristömme on ihmisen muokkaamaa ja jopa 
useampaan kertaan.

Edistyksellisyys on yhdiste y monilta osin sotkamolaiseen elämänmenoon. Kaskiai-
kojen jälkeen historian tiedoissa ero uu persoonia, joiden merkitys uusien ajatuksien 
esille tuonnissa on ollut merkille pantavaa. udet ajatukset ja niiden suoda uminen 
paikkakunnalle on ollut kohtuullisen nopeaa. Ympäristön erikoisuus ja jylhä kauneus 
on ehkä osaltaan houkutellut muualta Suomesta henkilöitä, joilla on ollut tässä suuri 
merkitys. hminen on kuitenkin varsin ympäristökonservatiivinen olio. Yksi äisen 
puun kaatokin voidaan mieltää lähes rikokseksi ja emme aina näe kokonaisuu a.  

sein myös sokeudumme lähiympäristöllemme, käperrymme paikoilleen ja vähek-
symme paikallisina sitä hyvää, mitä meillä on.

Kiikarusniemeltä etelään.
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rkeolo ia tutkii todella vanhoja asioita ja löytöjä maastosta, kun taas iolo i huo-
mioi mm. kasvistosta oleellisia ja esille noste avia kul uurin tuomia ominaisuuksia. 
Rakennustutkimus kiinni ää huomiota ihmisen rakentamaan ympäristöön ja sen 
kehitykseen. Nämä näennäisen erilaiset tieteenalat tutkivat ja vaalivat kaikki yhteistä 
alkuperää, esi-isiemme jälkiä. Sotkamossa arkeolo isesti edukseen ero uvat ennen 
kaikkea keskustan lähellä sijaitseva Kiikarusniemi lähiympäristöineen ja Tipaksen 
Räätäkankaan järvenrannat. Tervan tekeminen on paikkakunnalla osa u ja sen tär-
keimmät kohteet ovat öllyvaara sekä Räätäkan as lukema omine tervahautoineen.

erinnemaisemien osalta toiminnassa olevat maatalot lähiympäristöineen ovat avain-
asemassa, sillä näissä paikoissa säilyy automaa isesti arvokasta luonnon monimuo-
toisuu a. On myös vanhoja hakoja ja lepikoita, jotka vielä laidunnuksen ja käytön 
lopu uakin antavat ympäristölle paljon. 

Rakennushistoriallisesti kunnan alue on uusiutunut rankalla ja raa’alla kädellä, joten 
vanhojen pihapiirien ympäristöjä on vähän. Jäljellä on kuitenkin muutamia edustavia 
kokonaisuuksia, kuten on ikko Juurikkalahdessa ja itinniemi Kusialla. Julkisten 
rakennusten joukko on myös ka ava, joskin niiden joukossa ei ole kaikkein kun-
nianhimoisimpia teelmiä lukuun o ama a seurakunnan rakennuksia. Sen sijaan 
matkailuun ja liikuntaan lii yvien rakennusten joukko on tavallista korkeatasoisem-
paa ja kultuuuriympäristöohjelmaan on ote u luonnollisesti myös näitä mukaan. 

uviloiden ja kesämökkien rakentaminen on ollut viimeisen sadan vuoden aikana 
kiihtyvää. Niiden joukossa on hyvin kauniita ja arvokkaitakin esimerkkejä. Nuas-
järven rannoille sijoi uu Kainuun mi akaavassa keskimääräistä monipuolisempi 
kokoelma vapaa-ajan asuntoja.

Paakin Rinteen pihamaalta.
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itäjän erikoisuus on kuitenkin kivinavetat. aikka niitä on kuopa u tarpee omina 
kankaisiin, on niitä jäljelläkin lukema omia. Ensimmäinen kohosi siltavouti eikki 

ärmän mukaan Kivirannan Martikkalan pihaan jo vuonna 1868 ja sitä ”käytiin 
katsomassa kuin ihme ä” laajalti ympäröivistä pitäjistäkin. Toinen erikoisuus ovat 
isoluhdit, joita on pitänyt tehdä jokaiseen vähän suurempaan taloon. Se on ollut selvä 
elintason mi ari, ”pörhistelyn” aihe. iisiosainen Ruokomäen isoluhti Sumsalla on 
tämän rakennustyypin huippu paikkakunnalla.

Ympäristöämme muokkaavat maaperän rikkauksista juontavat kaivokset, joiden 
merkitys on hyvin suuri. jankohtaisen Talvivaaran kaivospiirin alle jääviä ympä-
ristökohteita on ohjelmassa muutamia. 

Ympäristömme onkin tosiaan rikas. Näin monipuolista kokoelmaa saa läheisistä 
kunnista turhaan hakea. Rikas ympäristö vaatii kerroksellisuu a. Se tarkoi aa eri 
aikakausien jälkiä, jotka antavat ihmiselle tunteen omasta lähiympäristöstä ja edis-
tää mm. kotiseuturakkau a. istoria on kärsimyksiä, vaikeita aikoja ja siihen voi 
kytkeytyä inhimillistä kärsimystä yli sietorajan. Silti olisi väärin jä ää kertoma a 
myös noista ajoista, sillä jo koe u ope aa helpoiten tulevia sukupolvia selviytymään 
tulevaisuudessa: vanhasta oppii!

rkeolo it ovat löytäneet paitsi asuinsijoja, koruja ja valinmuo eja, myös komeita ra-
jakiviä merkintöineen. On vanhoja korpitaloja pihapiireineen, kirkonkylän virkataloja 
puistomaisine ympäristöineen, laajojen peltoaukeiden asuinympäristöjä, korkeiden 
vaarojen rinteille syntyneitä karkupir ejä, todella vanhoja koulurakennuksia, var-
haisen matkailun tuomia majoitusrakennuksia, erikoisia liikuntapaikkoja ja -tiloja, 
vanhaa teollisuusrakenne a, rautatierakenteita siltoineen, hyvin vanhoja huviloita 
sekä moderneja ”matkailulinnoja”. 

Riivalin hieno kivinavetta.
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Mu a ympäristömme nojaa silti kolmiyhteyteen, 
jota ei voi sivuu aa: vaarat kuten uokatinvaara, 
harjumaisemat kuten iukka ja monipolvisiin ja 
monipuolisiin vesistöihin. Näiden katveeseen on 
si en syntynyt useita asuinkeski ymiä, joista Naa-
purinvaaran alue on nykyään komeinta kul uuri-
maisemaa. 

Ympäristössämme on siis hiukan kaikkea ja vähän 
päällekin. 1800 – luvulla pyri iin aivan tietoisesti 
ase amaan Kainuulle erikoisasema laulamalla sur-
keudesta ja kertomalla alueen olevan nälkämaata, 
vaikka sama nälkä muuallakin vaivasi. Tuon ajan 
mainoslauseena se oli hyvin muistiin syöpyvä ja 
maine on kestänyt kiite ävästi. Samalla unohde-
taan se tosiasia, e ei muuallakaan ole nälältä sääs-
ty y, päinvastoin, salo on usein ollut pelastus  sieltä 
on saanut riistaa ja kalaa, kun heikko viljan saanti 
on yllä änyt etelän miehet. Nälkämaa – teema on 
kul uurihistoriaa, joka nosta aa varsin ristiriitaisia 
tunteita nykymenoa ja kul uuririentoja katsellessa.

Kunnan alueella on korja u vanhaa rakennuskantaa 
huoma ava määrä viime vuosikymmenen aikana. 
Erityisen iloisia voi olla arvorakennusten korjauk-
sista. Juuri rakennelmien kau a vanha elämäntyyli 
tulee kaikkein konkree isimmin esille. Korjaami-
seen ovat vaiku aneet yksi äisten ihmisten teot ja 
kannanotot, sekä niiden keinojen kehi äminen, joka 
on mahdollistanut ko. työt esimerkiksi valtion työl-
lisyyden hoitoon suunnatuista varoista. Korjaukset 
ovat olleet toki hyvin vähäisiä tarpeeseen nähden, 
mu a hyvä näinkin.

Sotkamon kul uuriympäristöohjelma on tehty yh-
teistyönä Kainuun Ympäristökeskuksen ja Sotkamon 
kunnan kanssa. Työtä on rahoi anut E :n aluekehi-
tysrahasto E KR siihen lii yvine kansallisine rahoi-
tuksineen ja Sotkamon kunta. Ohjelman laatimiseen 
ovat osallistuneet useat eri ihmiset ja viimeisen yh-
teenvetotyön teki suunni elija Kari Tervo. Ohjelman 
laatimista ohjasi arkkitehti er i er ola. Työn oh-
jausryhmään kuuluivat Tuula Jakonen, Juha Musto-
nen, Juhani ieniniemi ja en i iirainen Sotkamon 
kunnasta. Kari Tervo oli myös Sotkamon kotiseu-
tuyhdistys Sotkamo-Seura ry:n edustaja. Kainuun 
Museon edustajia olivat äivi Tervonen ja Esa Suomi-
nen. Maarit ainio ja er i ärkönen olivat Kainuun 
Ympäristökeskuksen edustajia ja eikki eikkinen 
Kainuun Maakunta kuntayhtymän edustaja.

Aarreniemen  polulta.

Urpialan luhti.
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Nyky-Sotkamo ero uu ympäristöstään ulospäin suuntautuvana kuntana. Kehityksen 
nimissä on myös uhra u paljon. Sotkamolaisen ero aa ympäristöstään jatkuva uskal-
lus uuteen. 1900 – luvun alussa ja toisen maailmansodan jälkeen erikoisen valoisana 
koetut ajat ja asenteet ovat ”jääneet päälle” ihmisten mieliin. anhaan suhtaudu iin ja 
suhtaudutaan yhä nurinkurisesti, mummosta lähes vaippaikäiseen löytyy komment-
teja, joiden mukaan uuden tekeminen on parempi kuin vanhan säästäminen. anhan 
vähä ely on itsensä ja taustansa vähä elyä ja siitä on aika luopua, myös muualla kuin 
Sotkamossa. Kaikkea vanhaa ei tarvitse säästää, mu a sen ero elu, millä on arvoa ja 
millä ei, on ehkä tämän ohjelman avulla helpompaa.

jat muu uvat ja pellot pusikoituvat. Ympäristön muutoksen hidastaminen on 
osi ain jo tavoi amaton unelma. idastaminen olisi tärkeää, sillä ympäristön ker-
roksellisuus ja historiallinen syvyys on hyvän asuinympäristön edellytys. uonon 
ja hyvän ympäristön ero aa toisistaan vain siisteys, ei ikä. Tämä ohjelma osoi aa 
paikkakunnalla vielä löytyviä paikkoja ja alueita, joissa muutoksen tulisi huomioi-
da myös historian tuomat erityispiirteet ja painoarvo. Toivo avasti se tuo lisänsä 
arkipäiväiseen elämänmenoon Sotkamossa ja antaa välineen suhtautua paikalliseen 
kul uuriperintöön hellivästi.

oito-ohjelman käy äminen suunni eluvälineenä on käytännössä ohjaava eikä pyri 
määräämään yksi äisten maan- tai kiinteistönomistajia. Ohjelman avulla voidaan 
saada selviä sytykkeitä ympäristön hoitoon herä ämällä asukkaat ja omistajat tunte-
maan oma ympäristönsä, sekä näy ämällä, mitä yleisesti pidetään arvokkaana mm. 
kul uurihistoriallisesta näkökulmasta. sein tunnemme omakohtaisesti vain sen 
tavallisen arkirutiinien tavoi aman ympäristön, joka sinällään voi arvoiltaan olla 
erinomaisen hieno tai erikoinen, mu a jota emme ”sokaistuneena” näe. Ympäristön 
hoito on luontevaa silloin kun se tapahtuu ympäristön asukkaiden huomioiman syyn 
vuoksi. Tässä ohjelmassa on pyri y osoi amaan myös muita syitä.

Yläkainuulaisten mukaan Sotkamon vehreys tuo mieleen Etelä-Suomen: Sotkamo - 
Kainuun etelä.

Ammonsaaresta löydetty viikinkikoru.
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JOHDANTO

Sotkamon vanhan rakennuskannan inventointi on aloite u 1960 – luvulla, jolloin 
lista iin muutamia vanhoja rakennuksia koko Kainuuta käsi elevään koosteeseen. 

arsinaisen tutkimuksellisen työn aloi i Turo Jokiharju vuonna 1983 Naapurinvaa-
ran ympäristössä. Työtä jatkoi Toini inha-Mustonen 1986 87. uonna 1995 koko 
kunnan alueella tehtiin kokonaisvaltainen vanhojen rakennusten inventointi Kari 
Tervon toimesta ja rakennustutkija äivi Tervosen ohjauksessa.

nohtaa ei sovi siltavouti eikki ärmän laajaa Sotkamon alueen rakentamiseen-
kin lii yvää tietojen keräystä 1860 – luvulta lähtien. nto ” ti” Korhosen tietous 
kirkonkylän vaiheista ja lähihistoriasta tutkimuksineen ovat erikoisen ansiokkaita 
lähteitä. Myös Sotkamon historia – kirjan kirjoi aneet Jorma ilmi ja esa aulumaa 
on tässä maini ava.

Ohjelman laatiminen edelly ää suurta panosta tekijältä ja luontevaa yhtey ä ym-
päristöalan eri sidosryhmiin. lman iolo i Maarit ainion perinnemaisematietou a 
ja arkeolo i Esa Suomisen tietoja arkeolo ista kohteista, ei ohjelman laadinta tässä 
laajuudessa olisi onnistunut. 

Lukuisa määrä kunnan asukkaista on kertonut tietojaan ympäristöstä ja historian 
vaiheista. erimätieto on tutkimuksellisesti haastavaa, mu a se ei myöskään synny 
ilman jonkinlaista tosipohjaa. Se on liite y osaksi kohteita esi elevää tekstiä, sillä ei 
sitä voi poiskaan jä ää. mma itutkijat kumotkoot tai vahvistakoot ne tarvi aessa. 
Tämä ohjelma ei ole tieteellinen tutkimus. Ohjelmasta tulee www – sivut internetiin 
ja ohjelma on sieltä vapaasti lue avissa. Ohjelman yksi äisiäkin kohtia on mahdol-
lista myöhemmin päivi ää, joten kaikki täsmennykset ja korjaukset ovat jatkossa 
tervetulleita.

Kiimaselta.
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 1.  Kul uuriympäristöohjelman lähtökohtia 

Kul uuriympäristö on ihmisen jä ämä käden jälki 
ympäristössä. Konkree isesti se vii aa rakennet-
tuun ympäristöön, johon ovat vaiku aneet maan-
käytön ja rakentamisen historia ja tavat.

Kul uuriympäristö muodostuu turvallisuu a ja 
viihtyisyy ä edistävistä tekijöistä, joilla on myös 
estee isiä ominaisuuksia. Rakennetussa ympäris-
tössä on yleensä harmonisuu a, kauneu a ja perin-
ne ä. Lauennut ka o tai yhdellä saranalla roikku-
va ovi ovat tuskin kenenkään mielestä myönteisiä 
asioita, mu a sekä ympäristö, e ä rakennus voivat 
olla vanhoja ja elämää nähneitä, kunhan niitä vain 
hoidetaan niiden arvokkuus säily äen. 

Kul uuriympäristö jakautuu perinnemaise-
maan ja kul uurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennu uun ympäristöön. Luonnonympäristöstä 
se eroaa mm. siten, e ä se sisältää näkyviä jälkiä 
eri aikakausilta. Sotkamosta ei löydy niin alkupe-
räistä luontoa, e ä siitä ei amma ilainen löytäisi 
merkkejä ihmisen toiminnallaan aiheu amista 
muutoksista.

anhimmat kul uurijäljet ovat esihistorialliselta 
ajalta olevia muinaisjäännöksiä. Nämä ovat enim-
mäkseen maastossa olevia painaumia, kohounia, 
nuotiopaikkoja ja kiviröykkiöitä. Lähes kaikki noi-
den aikojen puurakenteet ovat hävinneet hiilika-
soja lukuun o ama a. Sotkamossakin tava avat 
säilyneet rakennelmat ovat historialliselta ajalta. 
Näkyvimmät kul uurimaisemat, kylien vanhim-
mat tiet tai polut, pellot ja pihapiirit ovat Sotka-
mossa yleensä myöhemmältä ajalta. 

Kaikki nämä jäljet sitovat aikaisempia sukupol-
via sekä heidän tarinaansa maisemaan. yväksyvä 
suhtautuminen näihin kohteisiin kertoo myös ar-
vostuksesta esi-isiä kohtaan.

Eränkävijä. Piirros Paavo Sairo.

Viereisellä sivulla: 
Näihin Nuasjärven maisemiin asettuivat 
ensimmäiset talot Sotkamossa.
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1.1  
Mitä kulttuuriympäristö tarkoittaa?

Kul uuriympäristön suojelu on kaiken kaikkiaan 
syytä nähdä yhtä tärkeänä kuin alkuperäisen luon-
non suojelu. Jos monimuotoiseen luontoon lii yy 
kaikelle elämälle tärkeitä ominaisuuksia eenita-
solta alkaen, on myös monimuotoinen kul uu-
riympäristö tärkeä ihmisten kollektiivisen tiedon 
ja tietämyksen säily ämisessä. Kul uuriympäristö 
on tähän asti eläneiden sukupolvien kollektiivinen 
muisti - muistiin ei voi palau aa sellaista, mistä ei 
enää ole omakohtaisia kokemuksia, eikä kollektii-
viseen muistiimme voi palau aa jo tuhoutuneita 
kul uuriympäristön merkkejä. Eikä kul uuriym-
päristökään ole tärkeä vain ihmiselle, sillä monet 
kasvit ja eläimet ovat sopeutuneet ja esiintyvät en-
sisijaisesti ihmisen muokkaamassa ympäristössä. 

Ihmissilmälle kaunis maisema voi olla suhteel-
linenkin käsite - “kauneus on katsojan silmässä” 
- mu a ihmisten toiminnan tuloksena syntynyt 
maisema ja rakennukset koetaan hyvin hoide ui-
na oman kylän tai asuinalueen käyntikortiksi. On 
tarpeen muistaa, e ä luonto valtaa ihmisen hylkää-
mät alueet verra ain pian. 

Suomalainen ja sotkamolainen ovat maailman-
laajuisesti sikäli poikkeavia luomakunnan kruu-
nun edustajia, e ä he elävät metsien keskellä ei-
vätkä juuri pelkää metsää. Silti täälläkin metsä 
ja luonnonympäristö ovat saaneet usein väistyä 
ihmisen ja tämän toiminnan tieltä. 

1.2 

”Kainuun etelän” ympäristöjä

Sotkamo on reilun 10 000 asukkaan kirkonkylä 
Oulun läänissä Kainuun maakunnan keskiosassa. 
Matkaa Kainuun hallinnolliseen keskukseen Ka-
jaaniin on maanteitse 35 km, sekä Oulun läänin 
keskukseen Ouluun 200 km. Naapuripitäjiä ovat 
Kajaani, Kuhmo, altamo, Ristijärvi, Sonkajärvi ja 

altimo.
ieni väkimäärä ja suhteellisen suuri alue tar-

koi avat jatkuvaa sopeutumistarve a luonnon 
kanssa ja elämistä sen ehdot huomioiden.

Kunnan alue oli aikoinaan nautinta-alue a ja 
tuolta ajalta on jäljellä omaperäistä sanastoa. Kun-
nan nimeä on epäilty Sotkan maaksi (maa on mur-
teella moa), mikä lienee tällä tietoa paras selitys asi-
alle. Muita mo – loppuisia nimiä on ympäristössä 
muitakin: altamo, altimo, Jouhkimo, ihtamo, 
jne.

Sotkamo on historiallisena aikana 1500–1600 -lu-
vuilla asute u lähinnä savolaisten uudisraivaajien 
toimesta, ja valtaosa nykyisistä asukkaista on heidän 
jälkeläisiään. Korhosia on paljon, samoin eikkisiä. 
Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä asutus on keskit-
tynyt kirkonkylän ja myöhemmin uokatin taaja-
miin, joissa asuu nykyään noin 6 000 henkeä, lisänä 
on eri äin huoma ava matkailuyöpyjien määrä.

Sotkamon vanhin asutus sijaitsi enimmäkseen 
järvien ja jokien rannoilla, mu a peltoviljelyn 
yleistyminen ajoi hakemaan talonpaikkoja vähem-
män hallanaroilta paikoilta eli vaarojen rinteiltä. 
Kyläkeskuksia syntyi useita, joista voimallisin oli 

Naapurinvaaran Korhola.
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Jormas- eli Tuhkakylä, josta kaavailtiin yhdessä 
Korholanmäen ja Laakajärven kanssa omaa kir-
konkyläänsä 1800 – luvun lopussa. Kyli äin kult-
tuuriympäristöjen määrä ja ominaisuudet ovat 
erilaisia. Tuhkakylällä on yhä paljon vanhoja ra-
kennuksia, puhuma akaan Naapurinvaarasta. 
Sen sijaan ohjavaaralla ja Juholankylällä vanhat 
rakennukset ovat vähissä. 

Elämisen eväät on hae u peltojen ohella met-
sästä eri elinkeinoja kunakin aikana paino aen. 
Nykyäänkin metsät ovat sotkamolaisille yksi suu-
rimpia elinkeinolähteitä. Sotkamossa on muutamia 
erämaamaisia seutuja, kauniita vanhoja asuinym-
päristöjä kuusikkorinteiden lomassa, laajojakin 
peltoaukeita viljelytalojen läheisyydessä ja paljon 
rantoja mökkikäytössä. esistöt ovat säännöstelty-
jä mu a kalaisia. 

Sotkamossakin on rakentamisen tekniikka ja 
tehokkuus muu unut huoma avasti, eikä van-
haa ole aina arvoste u. aljon arvokasta, muun 
muassa keskustaajaman vanhaa rakennuskantaa, 
on saanut väistyä uuden tieltä. Toki löytyy vielä 
sellaisiakin kohteita, joissa silmä lepää. uokatin 
alueen kasvu on pysäy änyt Sotkamon keskustaa-
jaman kehi ämistä: suurin osa taajamaa on 1970 
– luvulta. Näin kirkonkylästä on kehi ymässä uu-
si vanhojen rakennusten kylärai i, joskin ominai-
suuksiltaan epäyhtenäinen.

aarojen kaskeaminen muokkasi ympäristöä 
kotieläinten kasva amiselle. Lehmänlanta on ri-
kastu anut laidunmaita tehokkaasti. Kasvisto ja 
mm. hyönteislajisto on ollut runsas. Sotkamosta 
löytyy yhä kohtuullisesti käytössä olevia ja edus-
taviakin laidunmaita ja nii yjä. Niiden ohella on 
hyvin runsaasti puolikäy öisiä laitumia, joiden 
arvo on suuri maisemallisesti, mu a tulevaisuus 
hyvin epävarma. Naapurinvaara on tyypillinen 
puolikäy öinen ja kuitenkin valtakunnallisesti 
tunnuste u perinnemaisemakokonaisuus.

1.3  
Tutkimukset ja säilyminen

Museoviraston ja Ympäristöministeriö ovat inven-
toineet 1990-luvulla valtakunnallisesti merki äviä 
kul uuriympäristökohteita. Sotkamosta näitä koh-
teita ovat Sotkamon Naapurinvaaran vaaravilje-
lysmaisema, Sapsonrannan rantaviljelysmaisema, 
Korvanniemen kul uurimaisema, ohjavaaran 
vaara-asutus ja uokatin rautatieasema.

Kainuun museo on inventoinut muutamia koh-
teita myös alueellisen tutkimuksen yhteydessä (mm. 
pajoja ja myllyjä). lueellista inventointia täyden-
tävää rakennusinventointia on tehty Sotkamossa 

vuonna 1995 arkkitehti Kari Tervon toimesta. Maa-
kunnallisesti arvokkaiksi on juliste u seuraavat koh-
teet: arreniemen huvila Korvanniemellä, atoksen 
pappila kirkonkylällä, lppilan huvila Lontannie-
mellä, aapalanlahden kyläalue, on ikon piha-
piiri Juurikkalahdessa, orsmalan huvila Korvan-
niemellä, otelli Tuliketun iukanhovi kirkonky-
lällä, uovilan puromylly Tuhkakylällä, Kallioisten 
voimalaitos, Kruunun viljamakasiini ja lainajyvästö 
(Makasiinimuseo), Lakiahon mylly Saviahossa, Naa-
purinvaaran tanssilava (huvikeskus), Naapurinvaa-
ran työväentalo, Ontojoen ero elu- ja niputuspaik-
ka, äiväkummun huvila, Riivalin kolmikerroksinen 
vilja-ai a, Rytilahden maja, Siltasaaren asuinalue, 
Sotkamon kirkko, Tikkasen matkailijakoti, arpu-
niemen pappila ja uokatin urheiluopiston urhei-
luken ä lähiympäristöineen.

erinnemaisemien inventointia on Sotkamossa 
tehnyt iolo i Maarit ainio Kainuun ympäris-
tökeskuksesta. altakunnallisesti merki äviä pe-
rinnemaisemia ovat Naapurinvaaralla eikkilän 
metsälaidun ja S hroderuksen haka, iidenportin 
Kovasinvaara ja Tuhkakylän uhakan laitumet. 
Maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia on 
aimo määrä ja niitä onkin eniten juuri Sotkamossa. 

erinnemaisemakohteet on tässä ohjelmassa esi-
telty yhdessä muiden kohteiden kanssa aakkos-
järjestyksessä.

Muinaisjäännösten inventointia on tehty kunnan 
alueella kohtuullisessa määrin. altakunnallises-
ti arvokkaita löytöjä on tehty erityisen runsaasti 

mmonsaaren ja Kiikarusniemen esihistoriallisilla 
asuinpaikoilla. Maakunnallisesti arvokkaita ovat 
historialliset rajakivet Maanselässä sekä Tiilikalla, 
Tipaksen Syväjärven alolahden pyyntikuopat ja 
esihistoriallinen asuinpaikka sekä läheiset Rää-
täkankaan muut asuinpaikat, Rimpilänniemen 
pyyntikuopat, okkilan uhrikivi, Tervajärven rau-
tahy i ja etäjäkosken ruukin jäänteet. Ensimmäi-
sen varsinaisen muinaisjäännösten inventoinnin 
teki Mar i Linkola 1957 – 1958. Sitä täydensivät 

arni Erä-Esko 1972, Ma i uurre ja Eeva-Liisa 
Nieminen vuonna 1981 ja esa Laulumaa vuonna 
1990 – luvulta lähtien yhdessä Esa Suomisen kans-
sa. lan harrastajilla on ollut myös suuri merkitys.

Kivikautisia asuinpaikkoja tai niihin vii aavia 
löytöjä on havai u eniten mmonsaari – Kiika-
rusniemen ja toisaalta Tipaksen Räätäkankaan 
ympäristöistä. Kiikarusniemen lintukoristeiset sa-
viastiat ovat Suomen pohjoisimmat ja vanhimmat 
lintukeramiikkalöydöt. Samasta ympäristöstä on 
myös löyde y valumuo i (sulatusupokas), mikä 
kertoo astioiden valmistuspaikasta ja siten tosiaan 
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erikoisen kiinteästä asuinpaikasta. Muo i on Suo-
messa ainutlaatuinen esinelöytö.

Yksi äisistä esinelöydöistä on Korvanniemen 
Turunkorvan kourutal a erikoisen hieno yksilö ja 
se onkin esillä Kansallismuseossa. irvenniemen 

htolan ristinuija on harvinaisin esikeraamiselle 
ajalle sijoi uva löytö. uonna 1871 Räätäjärven 
Kiuluniemestä löyde y permalaistyylinen prons-
sikoru lukeutuu rautakauden esinelöytöjen par-
haimmistoon Suomessa. Keihäitä ja metallikirveitä 
on myös löyde y, mu a mmonsaaren viikinki-
tyylinen hevosenkenkäsolki kiviladoksen sisään 
sijoite una on ollut ajatuksia herä ävin.

Lapinhautoja ja muita hautapaikoiksi epäiltyjä 
kohteita on useita. Kalmistoja tunnetaan useita ja 
uhripaikkoja Suonenvaaralta ja Tenetin okkilasta. 

yyntikuoppia tunnetaan useasta kohtaa ja niistä 
arvokkain lienee Rimpilänniemen 25 kuopan ketju. 
Ensi askeleita maanviljelyyn ote iin Kainuussakin 
siitepölyanalyysien mukaan 2000–1500 eKr, joten 
laidunnuksella voi paikoitellen olla todella pitkä 
historia.

rvokkaat arkeolo iset kohteet on tässä teoksessa 
esitelty kaikkien muiden kohteiden kanssa nimen 
mukaisessa järjestyksessä.

Tärkeiden kohteiden esilletuominen maastossa 
esim. kilvillä ja kartalla voisi nostaa yleistä tietoi-
suu a arvokkaista kohteista. ankkeena se olisi 
pieni toimi, mu a kohteiden arvoa yleisön silmissä 
se nostaisi.

Suojelukohteita

Muinaismuistolain nojalla on suojeltu Sotkamon 
kunnan alueella esihistoriallisia asuinpaikkoja ja 
muita vastaavia kohteita melkoisen paljon, yhteen-
sä 118 kpl. Lukumäärä tarkistuu ylöspäin koko 
ajan.

Rakennussuojelulain nojalla suojeltuja kohteita 
Sotkamossa ei ole, mu a uokatin asema-alueen 
status valtakunnallisesti merki ävänä ympäris-
tönä on voimakas. Luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitetut alueet, joita Sotkamossakin on paljon, 
vaiku avat uuteen rakentamiseen mu a harvoin 
vanhojen rakennusten kunnostamiseen tai säilyt-
tämiseen.

Metsähallitus on suojellut omatoimisesti ii-
denportin Kovasinvaaran vanha asuinpaikan ym-
päröivine nii yineen ja se kuuluu osana iiden-
portin kansallispuistoon.

Kulttuuriympäristön hoito

Menneet sukupolvet eivät ole enää itse hoitamassa 
luomiaan kul uuriympäristön merkkejä. e eivät 
myöskään ole antamassa meille ohjeita siitä, mitkä 
kohteet ja jäljet ovat tärkeämpiä suojeltavia, ja taa-
tusti he esimerkiksi jotakin rakennusta pysty äes-
sään aja elivatkaan luovansa tulevien kaukaisien 
sukupolvien kul uuriympäristöä. Meidän itse on 
arvote ava heidän jä ämiensä kiinteiden jälkien 
merkitys ja huomioitava nämä omassa toiminnas-
samme.

Perinnemaisema Pihlajamäen rinteiltä Vuokatille.
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 Suomen valtiolla on käytössään useita lakeja, 
joilla on merkitystä kul uuriympäristön suojelun 
ja hoidonkin kannalta. Tällaisia lakeja ovat esi-
merkiksi rakennuslaki, rakennussuojelulaki, mui-
naismuistolaki ja luonnonsuojelulaki. lueellisesti 
näiden lakien toteutumista valvovat muun muassa 
ympäristöministeriö, ympäristökeskukset, läänin-
hallitukset, maakuntamuseot ja kunnat.

Oulun läänin kul uuriympäristöohjelmatyö-
ryhmä ase i vuonna 1994 yhdeksi tavoi eeksi 
kuntiin peruste avat kul uuriympäristön hoito-
ryhmät, joiden tehtävänä on laatia kuntiin omat 
hoito-ohjelmat. Tämän jälkeen ympäristöministe-
riö on ohjannut alueellisten ympäristökeskusten 
kau a kul uuriympäristön hoito-ohjelmien laati-
mista. lueellista neuvontaa ja ohjausta ovat vuo-
desta 1995 lähtien antaneet Kainuun ympäristö-
keskus ja Kainuun kul uuriympäristötoimikunta. 

Kuntatasolla kul uuriympäristöön vaikutetaan 
kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä. Keskei-
siä päätöksiä vallitsevien lakien ja asetusten ra-
joissa tehdään valtuustossa, hallituksessa ja lau-
takuntatasolla. Kaavoitus ei kuitenkaan vaikuta 
kaikkialle. Rakennuskaava-alueen ulkopuolella 
kul uuriympäristön hoidon tulee perustua ensi 
sijassa asukkaiden omaan tietoisuuteen ympäris-
tönsä arvosta. Tässä kul uuriympäristöohjelmasta 
on oma apunsa.

Kul uuriympäristön hoitoon voi saada tukea 
monelta taholta. aikallisesti tukea voi saada omalta 
kaupun ilta tai kunnalta. lueellisten ympäristö-
keskusten kau a saa muun muassa ympäristömi-
nisteriön rakennussuojeluavustusta kul uurihis-
toriallisesti arvokkaiden kohteiden säily ämiseen. 
Museovirastolta saa rakennusten entistämisavus-
tusta. Maatilahallitukselta voi saada maaseutuelin-
keinolain nojalla myönne äviä lainoja ja avustuk-
sia korjauskustannuksiin, peruskorjauslainoja sekä 
asuinympäristön parantamislainoja. Maaseutuelin-
keinolain mukaisia lainoja ja avustuksia voi saada 
myös perinnemaisemien hoidossa tarvi avien en-
simmäisen vuoden inventointien suori amiseen. 
Kirkkohallitus myöntää avustuksia kirkollisten ra-
kennusten entistämiseen. Opetusministeriön kau a 
saa työväen- ja seurantalojen korjaukseen rahallista 
apua ja Raha-automaa iyhdistyksen kau a mui-
hinkin kohteisiin. Lisäksi voi hakea sisäministeri-
ön avustuksia maakunnan kehi ämisrahana sekä 
työministeriön avustuksia työllisyysperusteisena 
valtionapuna. usimpina rahoituskanavina voi 
hyödyntää joitakin Euroopan nionin rahastoja.

Sotkamolaisen kulttuuriympäristön 
hoidon vaiheita

Sotkamossa kul uuriympäristöjen vaaliminen on 
o anut tulta vasta 1900 – luvulta lähtien. aikka 
seurakunnan henkilöiden toimesta korkeimmille 
ja helposti tavoite aville paikoille sijoite iin nä-
kötorneja maisemien ihailua varten, varsinainen 
kul uurihistoriaan oleellisesti vaiku anut henki-
lö on ollut siltavouti eikki ärmä toimiessaan 
kiertokoulun ope ajana. än taltioi kirjallisesti 
huoma avan määrän sotkamolaista elämänmenoa 
aina rakentamisesta vaa eisiin saakka 1800 – luvun 
lopulla. Sotkamosta ja uokatista kiinnostu iin 
yleisemmin 1870 ja 1880 – luvuilla, jolloin yliopis-
tojen opiskelijat tekivät retkiä uokatille. Kirjailija 

eikki Meriläinen kirjoi i ajan kuvauksia, joissa 
taltioitiin ajan elämänmenoa ja o i talteen huomat-
tavan määrän henkistä kansanperinne ä. Juho k-
seli Tervo seurasi hänen polkujaan perustamalla 
muiden kirkonkylän vaiku ajien kanssa kotiseu-
tuyhdistyksen ja kotiseutumuseon, johon taltioitiin 

Vuokatin rautatieaseman rakennuksia.
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perinnetietou a ja – esineitä. Lehtori Lauri Lounela 
taltioi 1930 – luvulta 1960 – luvulle kotiseutuperin-
ne ä. Sotkamo-Seura ry:n hakemuksesta luovutet-
tiin kahdelle pitäjän vanhalle ja hyvin säilyneelle 
talolle, Riekinrannan äätalolle ja Juholankylän 
Keskitalolle, vuonna 1960 Talonpoikakul uurisää-
tiön kunniakilvet, joissa lukee ”Esi-isäin kauniin 
rakennustavan säily ämisestä tunnustuksena on 
tämä tähän naula u”.

Sotkamoon puuha iin talomuseota 1970 – luvul-
ta lähtien, joskin aihe heräteltiin jo J. . Tervon toi-
mesta 1930 -luvulla. Museon paikaksi suunniteltiin 
kirkonkylän Syntiniemeä, mu a lopputuloksena se 
jäi Sumsan Tervajärvelle. altakunnallinen herätys 
ympäristön vaalimiselle koe iin laajemmin vasta 
1980 – luvulla, ja 1990 – luvulla oli lukuisia projek-
teja, joiden kuluessa kunnoste iin työllisyystöinä 
mm. Naapurinvaaran maisema-alue a. arsinai-
nen vilkas korjausrakentamisen kausi käynnistyi 
1990-luvulla, kun sotkamolaiset alkoivat hakea 
museoviraston ja lääninhallituksen avustuksia 
rakennusten entistämiseen. Kunnostustöissä on 
käyte y apuna Kainuun Museon asiantuntemusta. 

Muutamia vanhoja rakennuksia on korja u 
viime aikoina, joista Makasiinimuseon, Salme-
lan puukoulun ja arpuniemen pappilan päära-
kennuksen työt ovat olleet julkisuudessa esillä. 
Sotkamon kunta ylläpitää muutamia arvokkaita 
kiinteistöjä kirkonkylällä, mm. atoksen entistä 

pappilaa, Niemelän entistä kauppakartanoa ja 
em. Salmelan koulua. Kunnan alueella on lukuisa 
määrä itsenäisiä kotimuseoita, joiden esineistö on 
arvokasta ja kaipaisi inventointia arvon määri ä-
miseksi. Kirkonkylästä on tehty komea pienois-
malli, jossa esitetään kylän ympäristö sellaisena 
kuin se oli 1930 – luvulla. Toini inha-Mustonen 
on toimi anut useita kotiseutuaiheisiin lii yvää 
kirjaa, joissa on paneudu u mm. kouluhistoriaan, 
seurojen historiaan, kaskuperinteeseen, kylähis-
torioihin, jne. Mainio Sotkamon historia – kirja 
ilmestyi vuonna 1997 ja sen toimi i Jorma ilmi.

anhojen rakennusten purkamiset ovat aiheut-
taneet ja syystäkin reaktioita kuntalaisissa. anha 
pappila ja Tähtelä ovat yhä ihmisten mielissä. Tik-
kasen matkailijakodin kohtalo on huolestu anut 
viimeiseksi ja odo aa ratkaisuaan.

Kainuun alueen kunnista juuri Sotkamossa pe-
rinnemaastoa on ollut 1950 – luvulle saakka rei-
lusti eniten. anhojen perinnemaisemien hoito on 
tuore asia ja siihen on kiinnite y huomiota vasta 
1990 – luvulta saakka. Sotkamon kohteista Naapur-
invaaran ja uokatin or ivaaran tilan hoitotyöt 
ovat olleet näkyvimpiä. Erityisesti täytyy kuitenkin 
mainita Tuhkakylän uhakan talon laidunmaat, 
joiden olemassaolo ja yhä jatkuva käy ö ovat pie-
nestä koostaan huolima a valtakunnallisesti eri-
koisen hienosti toteute uja. 

Räätäjärven Ikolan rannasta.
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 2.  Sotkamon asutuksen historiaa

2.1  
Maaperä

Sotkamon maisemaa hallitsevat järvet ja vaarat. 
Lisäksi etelässä on muutama pienempi järvi (mm. 
Laakajärvi). aarat kuuluvat Kainuun liuskevyö-
hykkeeseen, jonka kvartsii ihuiput uhmaavat ai-
kaa. uokatin vaarajonon 20 huippua ovat hyvin 
kulunut jäänne muinaisesta poimuvuoristosta. 
Eteläistä osaa halkoo Maanselän - Suomenselän 
vedenjakaja korkeine vaaroineen. Etelässä ja poh-
joisessa on laajoja suomaa-alueita.

ailuodosta uokatin pohjoispuolitse aina Ilo-
mantsiin saakka ulo uu viimeisen jääkauden aikana 
muodostunut pitki äismoreeni, jonka merki ävim-
piä kohteita Oulun läänissä ovat em. ailuoto, Rokua, 
Säräisniemi, Manamansalo ja altaniemi. Sotkamossa 
harjualueeseen kuuluu Tipaksen Räätäkankaat, uh-
tikan as, kirkonkylän iukanharju, uokatin harjut 
ja Rimpilänniemen hiekkakankaat.  iekkakankaita 
on Kuhmon Katermalta Sumsalle ja oromäen tuntu-
massa, ulo uen aina Ristijärven iisijärvelle.
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Kvartsii ihuippuja ym. kalliopaljastumia, soi-
ta ja harjuja lukuun o ama a maanpintaa pei ää 
moreeni. Sotkamon jääjärven viimeinen purkau-
suoma on ollut Kajaanin Ka ilamäessä, kun taas 
aikaisemmin purkausrei inä kaakon suuntaan on 
ollut nykyisen iidenportin kalliolaakso.

e ä oli siis aikoinaan niin paljon, e ä uokatin 
vaaralla on laen tuntumassa rannoille tyypillisiä 
jälkiä kallioissa. Toisaalta veden paetessa paljastui 
veden huuhtomia ja nykyisin hyvin karuja maas-
toja, kun toisin paikoin vesi kasasi ravinnepitoista 
ainesta laajoille alueille, kuten Naapurinvaaran 
maastot todistavat. aarojen rinteillä on jäänyt 
paikkoja, joissa maaperä ei ole huuhtoutunu a ja 
pellot ovat kasva aneet satoa hyvin. 
Jääkausi muokkasi ympäristöä ja vanha asutus on 
nouda anut hyvin tarkoin sen luomaa kaakkois-
luode suuntaista maastoa hyväkseen. Yksi äisen 
vaaran tai mäen rinne nousee kaakosta loivasti 
kohti luode a, jolloin ennen mäen huippua on 
ollut otollinen paikka talolle peltoineen ja nii yi-
neen. Luoteen- ja pohjoispuolella mäkeä on yleensä 
jäte y enemmän tuulilta suojaavaa puustoa, kun 
taas länsi- ja eteläsivuilla sijaitsevat laidunmaat. 
Naapurinvaara on esimerkki suuresta vaarasta, 
jossa sama toistuu suuremmassa mi akaavassa. 

Osa etäisimmistä ja karuimmista vaararinteistä säi-
lyi kaskimaana vielä 1900 – luvulle saakka. aaroja 
ympäröivillä soilla on ollut talojen suoheinäniityt 
ja vaaran jyrkän luoteisrinteen alla lähes poik-
keukse a lampi tai järvi. Suonii yjen lukumäärä 
on ollut suuri ja niiden merkitys erämaataloille 
elinehto huoma ava pitkälle 1900 – lukua. Soiden 
muu aminen ojitetuiksi saroiksi on hyvin tuore ja 
uusi tapa esim. heinän viljelemiseksi. 

iekkakankaat ovat olleet tervanpoltolle mitä par-
hainta maastoa. Siihen on saanut helposti haudalle 
kolon ja männikköä on vieressä kasvanut runsaas-
ti. uun kuljetus haudalle on ollut maaston vuoksi 
helppoa ja valmiin tervan kuljetus venepaikoille 
samoin. Sotkamossa suurimmat vesireitit ovat koh-
danneet kirkonkylän tuntumassa. Kirkko ja kaupat 
syntyivät samoin vesiliikenteen risteyspaikkaan. 
Tavara liikkui vesirei ejä pitkin itä – länsisuunnas-
sa. esistöjen varsille syntyneiden suurten talojen 
merkitys on ollut suuri. Liikenne ja yhteydet ulko-
maailmaan ovat olleet korostuneesti itä-länsisuun-
taisia vesistön vuoksi ja vasta tiestön rakentaminen 
Maanselän yli mahdollisti yleisen liikenteen etelä-
pohjoissuunnassa.
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2.2  
Esihistoriallinen asutus ja 
muinaismuistojen hoito

Esihistorian ihmisen elämää ja asumista voidaan 
tutkia arkeolo ian avulla, jolloin eletystä elämästä 
luodaan kuvaa irtolöytöjen ja kaivausten avulla. Ih-
misten jälkiä asuinpaikoillaan kutsutaan kul uuri-
kerrokseksi. Tällainen kerros voi olla puoli metriä 
korkea punaisen ruskeaksi värjäytynyt maakerros, 
jossa on rikkoutuneita saviastioita, kvartsi-iskok-
sia, ruuan jä eitä ja tunkioita. Työkaluja tehtiin 
piistä ja koska sitä ei löydy Suomen maaperästä, 
löydetyt piiesineet antavat mielenkiintoisia tieto-
ja kivikauden kul uureista ja ihmisten liikkeistä. 
Kvartsi korvasi usein piitä ja kun siitä oli vaikeam-
paa tehdä esineitä, iskoksia syntyi paljon.

Muinaisjäännöksiä ovat:
– ihmisten tekemät maa- ja kivikummut,  
 röykkiöt, kivikehät tai latomukset
–  hautapaikat, kalmistot, uhrikivet tai – kuopat,  
 merkityt tai maalatut kalliot ja kivet
–  uhrilähteet ja muuta palvontapaikat, sekä  
 muinaiset käräjäpaikat
–  muinaisasumusten jäännökset
–  muinaislinnat, linnamäet, vallit, kirkkojen ja   
 luostareiden tai vastaavien rauniot
–  risti, patsaat ja muut muistomerkit
–  kulkuteiden, tienvii ojen, siltojen ja 
 vartiotulien jäännökset
–  kiinteät luonnonesineet tarinoineen ja 
 historiallisine muistoineen
–  esihistorialliset asuinpaikat, historiallisen ajan  
 kiinteät muinaisjäänteet kuten mm. toisen 
 maailmansodan puolustusvarustukset.

Muinaismuistojen säilymisen turvaamiseksi on 
laadi u muinaismuistolaki. Museovirasto valvoo 
niitä ja osa tehtävistä on jae u maakuntamuseoille.

suinpaikkoja, hautoja, kalliomaalauksia ja pyyn-
tikuoppia löytää maastosta harvoin. eriaa eessa 
muinaisjäännöksiä löytyy kaikkialta missä on ollut 
asumiseen kelpaavaa maata. Ihmisellä on ollut ta-
pana järjestää ja merkitä elinympäristönsä jollain 
tavalla kau a aikain ja siihen luonnonkivi on ollut 
luonnollisin. Siten erikoiset kivet, kivirykelmät ja 
hautaröykkiöt ovat mielenkiintoa herä äviä löy-
töjä.

Kivikasoja ei kannata omin päin aukoa, vaan 
soi aa Kainuun Museolle havainnosta.

Rannoilta löytää helposti kvartsia ja maata kai-
ve aessa palanu a luuta. Yllä ävä usein näiden 
perusteella löytyy pitkään käyte yjä asuinpaikko-
ja. Näitä edellä lueteltuja löytöjä nimitetään irto-
löydöiksi.

Kiinteä muinaisjäänne on esimerkiksi vanha ja 
raunioitunut asuinpaikka, jolla arvoa tuo esimer-
kiksi historialliset tapahtumat tai henkilöt. udem-
man ajan muinaisjäännöksiä ovat taas kaskirauni-
ot, nauriskuopat ja tervahaudat.

Muinaismuistojen hoito

Muinaismuistojen hoidon kannalta niiden tunnis-
taminen maastossa on oleellisen tärkeää. Kaavoi-
tus on avainasemassa muinaisjäännösten hoidossa. 
Kaavoi aja o aa huomioon tiedossa olevat mui-
naismuistot. rkeolo isten tutkimusten ajantasai-
suus helpo aa kaavoitusta, kohteiden säilymistä 
ja tarvi aessa myös tunne avuu a.

Yleiskaavassa merkintä SM tarkoi aa muinais-
muistolain rauhoi amaa kiinteää muinaisjäänne ä 
ja tällaisen ”kohteen säilyminen tulee turvata kai-
kissa olosuhteissa”.

semakaavassa Museovirasto määrittelee 
kunkin kohteen erikseen. Jos kohde määritellään 
säilyte äväksi, merkintätapa on sama SM, mu a 
sanamuodolla ”alueen osa, jolla sijaitsee muinais-
muistolailla rauhoite u kiinteä muinaisjäännös”.

Kohteiden hoito on suunniteltava yhteistyös-
sä Museoviraston tai maakuntamuseon kanssa. 
Kohteiden säilytys nähdään usein lyhytnäköisesti 
esteenä ympäristön esim. taloudelliselle käytölle. 
Säilyte ävät kohteet tulee sitä vastoin nähdä ym-
päristöä rikastu ava elemen i.

Muinaisjäännöksille on jäte ävä rii ävän suuri 
suoja-alue. arhaassa tapauksessa niistä on laadit-
tu in ormaatiotaulu paikalle ja alue raja u asiaan-
kuuluvasti.

Maatalousmaisemaan sijoi uvissa kohteessa voi 
saada avustusta hoitoa varten. Metsänhoidolliset 
toimenpiteet suunnitellaan yleensä tilakohtaisesti. 
Niissä muinaismuistot huomioidaan osana mai-
semanhoitoa. Niiden lähiympäristössä kanna aa 
suosia eri-ikäistä puustoa, lahopuutakin. Muinais-
muiston väli ömässä läheisyydessä oleva puusto 
poistetaan. esakon torjunta tulee suori aa mekaa-
nisesti. Kulotus ja risujen pol aminen on kiellet-
tyä, samoin torjunta-aineet ja lannoi eet. akkuu 
on yleensä muinaismuistokohteelle myönteinen 
toimenpide, mu a ne tulisi suori aa jäisen maan 
aikaan ja metsurin työnä. sein arvokas kohde si-
jaitsee maisemallisessa kiintopisteessä ja maisema-
kokonaisuuden huomioiminen olisi tärkeää.
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Sotkamon maastoon on jäänyt elämisen merk-
kejä aina siitä saakka kun viimeisen jääkauden 
sulamisvedet laskivat ja paljastivat maaperän. 

rkeolo isia löytöjä on kovasti ja etenkin vesien 
rannoilta, mikä on tietysti luontevaa, sillä ve ä 
pitkin liiku iin ja vedestä saatiin ruokaa. suinsi-
joja on löyde y runsaasti ja niistä Kiikarusniemen 
ympäristön löydöt ovat olleet erikoisen antoisia. 
Erilaiset ruuhilöydöt kertovat alkeellisimmista 
liikkumistavoista ja kalastusta on harjoite u mm. 
verkoilla, mistä on todisteita Sotkamostakin. Sot-
kamosta löyde iin ensimmäinen kalliomaalaus 
keväällä 2007 Tikkalanniemen alolankalliosta 
Tenetin Mujehoulun rannalta. Lienee vain ajan 
kysymys, milloin niitä löytyy lisää.

Erikoisempia löytöjä ovat mm. korut ja erilai-
set työkalut valumuo eineen. Sotkamo sijaitsee 
vesirei ien risteyksessä ja siten erilaisia kulkijoita 
tavaroineen on ollut runsaasti. Rannikon ihmiset 
kalastivat alueella, karjalaiset käy ivät alue a pit-
kään nautinta-alueenaan ja saamelaiset tai porot 

kuten heitä valkolaiset kutsuivat, vie ivät kiertä-
vää elämäänsä alueella. Näin mm. alueen nimistö 
on sekoitus eri heimoilta ja kielialueilta. 

Rautakauden alku kutku aa tutkijoiden mieliä. 
Sotkamosta löytyneitä esineitä ovat erilaiset kir-
veet, keihäänkärjet ja mm. Räätäjärven Kiulunie-
mestä löyde y pronssikoru. Se kuuluu selvästi tyy-
piltään ns. permalaisiin koruihin ja on matkannut 
aina ralilta Tipakselle. ronssikoru on ajoite u 
vuosien 300 -500 jkr väliselle ajalle. mmonsaares-
ta kivilatomuksesta löyde y hevosenkenkäsolki on 
antanut aihe a epäillä viikinkiaikaista hautausta.

Lisätietoa ja kirjallisuu a:
– iidenkiuas ja tulikukka 1999: Opas arkeolo isen kul uuri-

perinnön hoitoon. Museovirasto. elsinki.
– Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas 1993: Metsähalli-

tus. antaa.
– Kainuun museo, arkeolo i Esa Suominen.
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2.3  
Savolaiset

istoriallisen ajan alku on hyvin hatarien tietojen 
varassa. Sotkamo ja koko ohjois-Suomi edusti 
tuntema omia takametsiä. eropakolaiset ja muut 
rikkurit pakenivat näihin korpiin, mu a varsi-
naista asujaimistoa oli silti hyvin niukasti. Ruot-
sin vallan nousu ase i alueen uuteen asemaan ja 
1500 – luvulla pyri iin asu amaan kiinteämmin 
paikalliset erämaat. Samaan aikaan vaiku i myös 
eri heimojen väliset kiistat ja mm. savolaisväestön 
kasvu ja siirtymispaineet uusille maille. anha viha 
eli Ruotsin ja enäjän sota oli rankkaa aikaa savo-
laisillekin 1400 – luvulla ja on mahdollista, e ä osa 
savolaisista oli siirtynyt jo tuolloin Oulunjärven 
tuntumaan mm. enehei oon ja Säräisniemelle. 

ähkinäsaaren rauhan raja oli tehty tyypiltään ny-
kyistä rajakäsitystä paljon laajemman mukaan eli 
rajakansat saivat käy ää Kainuun maita nautinta-
alueinaan 1300 – luvulta lähtien ja sama lienee ollut 
tilanne jo aikaisemminkin.

arhaiset Savosta ja ohjanmaalta Sotkamon 
seuduille tulleet asukkaat kuuluivat suureen Ou-
lujärven eli si emmin altamon seurakuntaan. 

Oulunjärven ympäristö oli ensimmäisten asuk-
kaiden luonnollinen asuinympäristö. 

ian kuitenkin huoma iin Sotkamon vesireitin 
varrella olevan kelvollisia asuinpaikkoja. 1500 – 
luvulla valtioiden käytännön rajamaasto oli Nuas-
järven uokatinvaaraketjun kohdalla, joten vanhat 
tarinat Tikkalanniemen paikalla käydyistä tappe-
luista rappareiden kanssa saa avat olla peräisin 
1500 – luvun lopun viha-ajoilta. Tuosta ajasta on 
vähän tietoja ja mm. paikannimistö on muu unut 
runsaasti. Ensimmäiset asukkaat, jotka ilmoi ivat 
vuonna 1555 asuinpaikoikseen Sotkamon vesistön, 
asuivat Sotkamon salmen niemellä, Sunen pellol-
la, Moisen pellolla, Sapsolahdenperällä, Tipaksen 
suulla ja Saijalahden niemellä. Nopeasti nousivat 
savut myös Korvanniemen Turunkorvaan, Korho-
lanmäen kylälle vanhaan Kolehmalan, Jormasjoki-
varteen Mää älänmäelle ja aarankylälle, Tuhka-
kylälle Rönkkölään, Naapurinvaaralle Mujehou-
luun eli iltulaan, ihtamoon nykyisen Torin ja 
Joutsenuksen paikkeille Korholaan, Tenetin suulle 
Koreniemeen sekä Tikkalanniemeen ja Kallioon eli 

alolaan, Jäätiönlahdelle Kohveroon, aapalanky-
lälle aapalaan, ir ijärven etelärannalle ir iin, 
Kuolanniemelle Liuskiin, Sotkumaan eli Sopalan 
seuduille, Kimaskeijan rannalle ienolaan eli ny-
kyisen Sirviölän läheisyyteen, Tipasojan Räätään 

Rajakiven siirto. Piirros Paavo Sairo.
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eli eiskalaan, Ontojoen Kurikkaniemeen jne. Jopa 
Kuhmossa asti saa oi olla etäisimmät piilopir ien 
savut. Oman kirkon puu uessa oli ensimmäisten 
savujen aikaan käytävä altaniemellä ja tätä ennen 
jopa Manamansalossa sanaa kuulemassa.

Koska rajakäsite ei ollut nykyisen kaltainen, ruotsit 
eivät siten edenneet omasta mielestään varsinai-
sesti toisen maalle muu aessaan nykyisen Kai-
nuuseen. Sen vuoksi Maanselän rajakivi on hyvin 
kiistanalainen vuoden 1323 ähkinäsaaren rauhan 
rajakivenä. lue ei vain ollut vielä varsinaisesti ke-
nenkään maata. sia tuntui tietysti toiselta niiden 
14 karjalaisen mielestä, joiden mainitaan asuneen 
Maanselän pohjoispuolella eli Sotkamon alueella 
jo vuoden 1540 tienoilla. Lisäksi tiede iin, e ä heti 
Maanselän rajan takana oli lukuisa määrä karja-
laistaloja. 

Karjalaiset, joiden joukossa oli mm. ienan, Re-
polan, Lieksan ja Nurmeksen isäntiä, eivät pitäneet 
ruotsien työntymisestä itään ja seurasi verinen rap-
pasodan aika 1500 – luvun lopulla. Eri äin armo-
ton vihanpito puski jäljelle jääneet savolaiset uu-
disasukkaat kauemmas kaskipirteille ja tilapäisille 
saunoille kauemmas lähiympäristöön. Suuri osa ei 
tietysti tuosta ajasta selvinnyt. tajärveläinen sis-
sipäällikkö ekka (Juho) esainen teki hyvin mit-
tavia hävitysretkiä ienaan ja esaisten rei i kulki 
Torinkylän Torin kau a, missä onkin säilynyt tal-
lella erilaisia tarinoita tuosta ”salamannopeasti” 
liikehtineestä miehestä joukkoineen. uhu iin 
myös ”suuresta karkukesästä” vuodesta 1611, jol-
loin moni syrjäkylä sai ensimmäiset asukkaansa 
pakopirteistä. Stol ovan rauha vuonna 1617 va-
kiinnu i olot.

Raja muu ui Täyssinän rauhassa vuonna 1595 
Maanselän kivestä kohden itää, mikä helpo i 
huoma avasti rajapaineita Sotkamossa siirtäen 
ne Kuhmoniemeläisten uudisasukkaiden harteil-
le. Sen sijaan etelän suunnan rajan ”piikkikulma-
us” tarjosi vielä 1700 – luvun alkupuolelle saakka 
reitin karjalaisille liikkua varsin syvällä nykyisen 
Suomen alueella. Laakajärven eteläpuolitse kulki 
vanha karjalaisten ns. olokin polku, jonka etäisin 
piste lienee sijainnut Sukevalla nykyisessä anha 

olossa. Joka tapauksessa vielä isovihan aikaan 
tapeltiin myös näiden rajojen tuntumassa. Tapa-
ni Lö vin in päiväkirjojen mukaan Laakajärven 

iiessä sijaitsi karjalaisten puulinna, joka lie ollut 
kuitenkin vähäinen rakennus. Sarkasodan aikaan 
vuonna 1712 venäläisjoukot tulivat muuan muassa 
tuon rajapiikin kau a Maanselän yli ja hävi ivät 
hyvin laajalti pitäjää. 

Maanselän kivi sijoi uu erikoiseen paikkaa 
vedenjakajalle. Sen kau a kulkee eri äin vanha 

karjalaisten ohjantie Laatokalta Ouluun. esirei i 
tunnetaan myös ns. Nousia venäläisen rei inä. Rei-
tin varrelta on löyde y mm. viikinkimiekka, joten 

mmonsaaren salaperäinen viikinkiajalle tyypil-
linen hauta ja sen hevosenpääsolkilöytö pistävät 
mielikuvituksen lentoon.

Tikkalanniemi on vanhimpia asuinsijoja Sot-
kamossa ja sen strate inen sijainti koko pitäjän 
alueen vesireitin ja vanhan tiestön tai oikeastaan 
poluston risteyksessä ylityspaikkoineen on ollut 
elintärkeä. Talo oli aina 1700 – luvulle saakka tär-
keimpien roolissa pitäjän alueella ja pirtissä pidet-
tiin mm. ensimmäiset käräjät Sotkamossa. Taloon 
lii yykin monia varhaisia tarinoita, joissa puolus-
tetaan taloa viholaisilta. Samanlainen oli tilanne 
alkujaan Sotkamoon kuuluneella Katermanniskan 

n ilalla (Kuvajala), joka toimi myöhemmin Ka-
jaanin komppanian upseerin talona. Kajaanissa oli 
samanlainen vesistön kapeikossa sijaitseva kunin-
kaan kartanoksi kutsu u talo uohen issa ilmei-
sesti ensimmäisenä näistä.

1600 – luvun alkuvuosikymmeninä suurin osa 
niistä suvuista, joita nyt kunnastamme löytyy, 
ase uivat vanhojen talojen pohjille ja perustivat 
runsaasti myös uusia taloja ja torppia. 

2.4  
Nälkää ja tervaa

1600-luvun puolivälin jälkeen ele iin ns. kreivin 
aikaa, joka oli Sotkamollekin edullinen. Ruotsin 
valtioneuvoston päätöksellä peruste iin osa alta-
mosta Sotkamon pitäjäksi vuonna 1647. Kajaaniin 
saatiin linna sotkamolaisen pro ossin Kleme i Eeri-
kinpojan kuninkaalle laatiman ehdotuksen kau a. 
Linna oli kyllä sijaintinsa puolesta varsin kaukana 
käytännön itärajasta, mu a sen merkitys maailman 
pohjoisimpana kivilinnana olikin enemmän henkis-
tä laatua oulujokivarren asukkaille. Samaan aikaan 
laadi iin Kainuusta ensimmäinen jotakuinkin kun-
nollinen kar a laes laessonin toimesta.

arakkaimmat talot sijaitsivat vesirei ien var-
rella ja veronkantajat muistivat ne säännöllisesti. 

sein suuren talon ti eliä puolustaneen talon koh-
dalla veronkantajasta tuli myös omistaja. Näin kävi 
muun muassa Turunkorvalle, Okkolalle eli nykyi-
selle ietalahdelle, Saijanlahdelle ja lasotkamon 

iltulalle. 
Turunkorvan talo oli mm. aikaisemmin Kajaanin 

hopmannina ja linnan rakentajana kunnostautu-
neen majuri Samuel L n in hallussa. 1700 – luvun 
tai eessa isäntänä oli Simon e k eli le endaa-
rinen Simo ur a. än oli viimeinen alueellisen 
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hallintotavan edustaja ohjois-Karjalan ja Kainuun 
alueilla. ur a vaiku i 1600 – luvun lopulta 1700 
– luvun sarkasodan jälkeisiin aikoihin saakka. ä-
nen raaka veronkantotyylinsä oli nostanut pielis-
järveläiset kapinamielelle ja siten hävitysjoukko 
tavoi eli myös ur aa ja hävi ikin perusteellisesti 

urtan Turunkorvan talon. enäläisten sotajouk-
kojen vyöryessä Suomen halki, myös Turunkorva 
ja Kajaanin linnan joutuivat lopulta hyökkäyksen 
kohteeksi ja linna räjäyte iin vuonna 1716. jalle 
tyypillisesti suomalaiset tekivät kostoretkiä Kar-
jalan puolelle ja vastaiskuna Karjalasta tuli Nur-
meksen kau a Tipakselle ja Sotkamoon n. 3000 
miestä, jotka tuhosivat Sotkamon kirkonseudun ja 
runsaasti muutakin pitäjän alueella. Seurauksena 
olivat rosvoajat eli hyvin sekavat aikajaksot. Sii-
kajoella syntynyt enrik Meriläinen oli toiminut 

e kin renkinä ja osti olojen rauhoi uessa Tu-
runkorvan talon itselleen.

Kajaanin linnan tyrmä oli useiden kuuluisien 
vankien sijoituspaikka ja eräs heistä oli juuri ennen 
linnan tuhoa vapaute u Isak S hroderus. än oli 
varakas mies, sillä vapaudu uaan osti kolme taloa 

Sotkamosta 1700 – luvun alkuvuosikymmeninä ja 
hänen jälkeläisistään tuli yhdessä ajanus – suvun 
kanssa pitäjän mahtisuku tuomareineen ja valtio-
päivämiehineen.

Kirkollinen elämä kehi yi pitäjässä 1600 – luvun 
puolivälistä alkaen rakennusten sijoi uessa nykyi-
sen Kirkkoniemen alueelle. Ensimmäisen papin 
eli Mansvetuksen sanotaan asuneen kyllä ensiksi 
Rimpilänniemen Kekkolanniemellä. Sielunhoi-
tajilla oli täysi työ pitää kirkkokansa kurissa ja 
nuhteessa sanaan tukeutuen. anhat mm. savolai-
seen perinteeseen kuuluneet pyhät puut ja kivet 
uhrilahjoineen sekoi uivat ihmisten mielissä kris-
tinuskoon 1900 – luvulle saakka. Sotkamossa on 
Suomen pohjoisin savolaistyyppinen uhrikuppiki-
vi okkilassa Tenetin rannalla. Kuuluisa on myös 
pihlajista koostuva uhripuulehto Suonenvaaralla. 
Kirkkoja rakenne iin ja pappiloita tehtiin kirkon 
läheisyyteen. sutus laajeni Kuhmon suuntaan ja 
papiston matkat pitenivät jatkuvasti etäämmäl-
le. Kuhmoniemen (nyk. Kuhmo) kappeli kuului 
Sotkamon seurakuntaan vuosina 1753–1856.  Osa 
nykyistä Sumsaa oli osa Kuhmoniemen Katerman 
kylää. Matkat kirkkomaille olivat todella pitkiä ja 
välimaastoihin muodostui useita kyläkuntien omia 
väliaikaishautapaikkoja, joista ruumiit siirre iin 
myöhemmin parhaan mukaan pyhiin multiin kir-
kon läheisyyteen. Kalmo- alkuisia paikannimiä on 
joka kylällä ja Tipasjoella saaressakin. Kirkko ja us-
kon asiat ovat olleet keskeisessä roolissa ihmisten 
elämänmenossa ja kirkon roolia ei voi tarpeeksi 
korostaa. Sen piiristä nousi esiin monia vaiku ajia, 
kuten taloustieteilijänä tunne u Sotkamossa syn-
tynyt n i hydenius. 

allinnollinen ilmansuunta oli veden alajuoksulla 
eli Kajaani ja Oulu, joista tuli mm. tuomarit käräjiä 
varten. Käräjäpirtiksi vali iin useimmiten Sopala, 
joka oli kehi ynyt 1700 – luvulla S hroderusten vai-
kutuksesta suureksi ja myöhemmin jopa Kainuun 
suurimmaksi tilaksi. Schroderuksista muodostui 
Sotkamossa paikallinen mahtisuku, jonka joukosta 
tuli mm. kaksi talonpoikien valtiopäiväedustajaa ja 
tuomareita, jne. Kuhmosta saakka tultiin käräjille 
Sopalan pir iin. ankilana toimi Kajaanin linnan 
tyrmä ja Niemelän piharakennus 1800 – luvun lo-
pulta 1900 – luvun alkuun. Ruoskapetäjiä oli joka 
kylässä ja kaakinpuu kirkon edessä.

Syrjäisimpien kyläalueiden talot alkoivat maksaa 
veroja 1700 – luvulta alkaen. Silloin asutus levisikin 
laajalle ja 1800 – luvun alussa jokainen kunnollinen 
ja helpommin käy öön ote ava maatilkku oli löy-
de y. Sen jälkeen asute iin kivisimmät ja vaikeim-
mat seudut. Näille myöhäisimmille tiloille elintär-
keitä olivat suoheinäniityt, joita kyllä rii i. aarojen 

Ote Claess Claessonin piirtämästä Kainuun kartasta 
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Vanha Kuhmontie.

rinteitä kaske iin yhä ja syntyi nykyisten vaarojen 
perinnemaisemien pohjat. Kaunein ja komein tuon 
ajan syrjävaaroista on nykyään almevaara. hke-
rimmat sotkamolaiset kaskeajat kau a aikain ovat 
historian kirjojen mukaan olleet Mustolan eli nykyi-
sen arkuan Mikkoset, sekä Takkulan Määtät, joista 
osa muu i myöhemmin Kuusamoon. 

1700 – luvulta saakka tunnetaan varhaisimmat 
myllypaikat, jotka ovat kaikella todennäköisyydel-
lä olleet myös varhaisemmin käytössä. Sapsoperän 
Sapsokoski, Kusianjokisuu, Jormasjoki, Myllyvihta-
mo ja Tipasjoki ovat niistä tunnetuimmat ja Kusian, 
sekä Sapsokosken myllyt toimivat 1800 – luvun lo-
pulla jopa tullimyllynä. Näiden yhteyteen muodos-
te iin varhain myös sahaustoimintaa. 

Kaivostoimintaa ei sanan varsinaisessa merki-
tyksessä ennen 1900 – lukua ollut, mu a uunikivi-
kaivantoja kyllä ja järvien pohjista ja soista nostet-
tiin hölmää rautakalujen tekoa varten. Talvivaaran 
rinteillä on moneen o eeseen tehty koekaivauk-
sia ja 1700 – luvulla malmia vietiin jopa Kemiin 
koerikastusta varten. Samassa rinteessä väite iin 
olevan myös hopeaesiintymä. Raudanteko nousi 
1800 – luvulla esille yleisesti Suomessa ja Laakajär-
ven etäisenkoskeen tehtiinkin ruukki. Toiminta ei 
kuitenkaan kestänyt pitkään.

anhimmat Sotkamossa tutkimusten ja inven-
tointien yhteydessä tavatut rakennukset ovat 1700 
– luvulta. irsi on helposti siirre ävissä uuteen ra-
kennukseen vaikka olisi vanha, ja siten osa tuolta 
ajalta olevista rakennuksista sisältää todennäköi-
sesti vanhempaakin hir ä. Esimerkiksi Naapurin-
vaaran takana Ruokosen talon vanha vilja-ai a on 
vuodelta 1712. Kaunis paikka on niin hyvin piilossa 
mäkien kätköissä, e ä 1700 – luvun alun isovihan 
hävitys ei paikalle osunut.

uonna 1765 sai Oulu tapulikauppaoikeudet 
ja tervaa sai myydä suoraan Oulusta. Sitä edelsi-
vät vaikeudet aikaisemmilla tervatuotantoalueilla 
sotien vuoksi. Tervanpoltosta tuli erikoisen tärkeä 
elinkeino ja vuosina 1770–1780 tervaa polte iin 
hyvin runsaasti Oulunjärven ympäristössäkin. 
Oulusta tuli yhdessä rkan elin kanssa maailman 
johtava tervasatama 1800 -luvulla. Sotkamossa 
hautoja kärysi etenkin Sapsonrannan ja Räätän 
maastoissa. Näiltä paikoin löytää yhä useita sa-
toja hautoja. Suurin yksi äinen hauta lienee ollut 
saijanlahtelaisilla Ontojoen Romuvaaran läheisyy-
dessä. Erikoisia tervanpolton taitajia 1800 – luvun 
lopulla olivat Suovaaran samannimisen talon ja 
Tuhkakylän Ärvään isännät. Kainuun tervanpol-
ton kukoistuskausi oli vuosina 1840 – 1900, mikä 
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johtui myöhäisestä isojaosta seudulla ja metsät 
nähtiin siihen saakka olevan yhteistä omaisuu a. 

iimeinen tervavene on laskenut Oulujoella vuon-
na 1927 kuhmolaisten toimesta.

Tervalla oli huoma ava vaikutus myös Sotka-
mon ympäristöön ja kul uuriin yleisesti. 1700 – lu-
vun loppupuoli oli aina 1800 – luvun sotiin saakka 
edullista myös Sotkamolle. Takapajuinen eläminen 
syrjässä sai uusia tuulia tervansoudusta. udet aja-
tukset ja konkree iset virikkeet hyvin ajassa kiinni 
olevasta Oulusta elähdy ivät paikkakuntaa. Toki 
tervaveloista tuli myös suuria vaikeuksia yksi äi-
sille perheille.

1750 – luvusta saakka koi i siis rauhallisemmat 
ajat ja siihen oli suuri vaikutus ruotujärjestelmän 
kehi ämisellä. Kajaanin komppania sai Sotkamon 
alueelle kolme puustellia eli upseeritaloa, joista 
majoi ajan virkatalo oli Korholanmäen ntikkala 
eli nykyinen yyrö, vänrikin talo aapalanlah-
den rpiala ja Katerman Kuvajala eli nykyinen 

ntikkala varusmestarin sija. Lisäksi tuli knihti-
kontrahdin mukaiset ruotumiesten torpat, joita oli 
Sotkamon alueellakin koko joukko.

esistöjen varsilla oli myös majapaikkoja mat-
kustavaisille. eti kun majataloja ale iin vaatia 
pitäjiin, oli sellainen Sopalassa ja varsin varhain 
myös rpialassa. Kuuluisa on ollut myös Kokko-
vaaran kievari ohjavaaralla. Oikeaa tietä raivat-
tiin Nuasjärven pohjoispuolelle ja Sotkamon kylän 

Hakkaralan pirtti on vuodelta 1810.

Ruokosen aitoista taaempi on vuodelta 1721 ja mahdol-
lisesti pitäjän vanhimpia rakennuksia.



29

Jormasjoen koulu.

seudulle jo 1600 – luvun alussa, mu a varsinaisia 
polkuja kummempia ei saatu aikaan. arsinainen 
liikennepaikka pitäjän alueella oli Tenetin Tikka-
lanniemi, jossa ristesivät päävesireitit ja -polut. 

1800 – luvulla suurena riesana olivat kulkutau-
dit ja katoajat. Järky ävimpiä olivat juuri nämä ns. 
moruajat, jolloin joka talosta kuoli etenkin lapsia. 
Suuret nälkävuodet 1860 – luvulla olivat samoin 
lähes yli ämätön tapahtuma, kylmyys jä i viljat 
ja marjat kasvama a vuosien ajan. Samaan aikaan 
kehi yi pakosta yhteiskunnan yhteisvastuullisuus, 
sillä ale iin tehdä mm. vilja-ai oja, joihin kerä iin 
viljaa hätäaikoja varten. Köyhäinhoito ja kunnan 
toimet yhteisten asioiden vuoksi saivat jalansijaa. 

uosisadan loppupuoli kehi i erityisesti rahata-
lou a ja kaupankäyntiä, joten kauppiaita ilmestyi 
Sotkamoonkin. Tuon ajan rakennuksia on jäljellä 
vielä kirkonkylällä: man aalikunnan lainamakasii-
ni ja valtion veromakasiini sekä Niemelän entinen 
kauppakartano. Köyhäinrakennuksia oli eri kylillä 
ja niistä mm. Tuhkakylän Tuhkalan piharakennuk-
sen pir i ja Naapurinvaaran Mää älän köyhäin-
pir i ovat yhä jäljellä.

Karmeat 1800 – luvun vuosikymmenet ajoivat 
ihmisiä liikkeelle ja ajoivat osan enäjälle sekä 
Yhdysvaltoihin saakka. Siirtyminen enäjälle oli 
helppoa, sillä vaikka raja oli olemassa ja passi tar-
vi iin, ei kukaan vartioinut rajaa.

Koulujen rakentaminen alkoi Sotkamossa 1880 – 
luvulta lähtien. Jormasjoella on pitäjän vanhin yhä 
pystyssä oleva koulurakennus vuodelta 1894. Joka 
kylään tehtiin sitkeästi koulu ja niitä oli parhaim-
millaan kunnan alueella 44 kappale a.

 
Elämän keinojen muutos

1900 – luvun vaihteessa Kajaanista kehi yi etenkin 
rautatien ansiosta oikea kaupunki ja kaupun in 
kerma alkoi rakennu aa ajan hen en mukaisesti 
kesäasuntoja. Niitä sijoite iin lähelle kaupunkia 
ja Sotkamon Nuasjärvi maisemineen houku eli. 
Järven ympäristössä on huoma ava määrä kau-
niita huviloita o aen huomioon pitäjän pohjoisen 
sijainnin. Niistä vanhimpien lomaan on tehty myös 
uudempia. anhat huvilat tehtiin ajan uutuustuot-
teesta, joka oli saha u lankkuhirsi.

Saha- ja puuteollisuuden kasvu heijastui Sot-
kamon metsiinkin 1800 – luvulta alkaen ja ym-
päristömme päätyi lopulta puupelloiksi. Metsien 
kohdalla tehty työmäärä on ollut jä imäinen ja 
erilaiset siihen lii yvät toimet ovat luoneet raken-
teita, joista osa on jo hävinnyt kokonaan. Sotka-
mon alueella ei löydy enää puu-ui oon lii yviä 

Sipilän huvilan pohja.
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Kalettoman kämppä Tipaksella.

kiinteitä jäänteitä lukuun o ama a Ontojoen ero-
tuksen viimeisiä vaiheita. Samoin mm. työmies-
ten metsäkämpät ovat lähes hävinneet. iimeisiä 
kämppiä löytyy Tuhkakylältä ja Tipakselta, joista 
Kale oman kämppäalue on harvinaisen hyvin säi-
lynyt kokonaisuus. Metsätyö on koneellistunut ja 
nyt viedään oksatkin hyötykäy öön, aivan kuten 
aikoinaan mummot keräsivät ne talojen ympäriltä 
hellapuiksi.

Sotkamon vanhat asuinpaikat sijoi uivat ve-
sistön varrelle ja vaarojen rinteille. Kaskeaminen 
sääteli sen alueen kokoa joka kuului yhdelle tilalle. 
Siten maanomistus poikkesi maan länsiosien mal-
lista, jossa peltojen keskellä maata jae iin pitkiksi 
saroiksi. Sarkojen keskellä talot saa oivat sijaita 
hyvin lähekkäin, kun taas meidän ympäristössä 
talot sijoi uivat yksi äin, omalle vaaralle. eljekset 
rakensivat taloja myöhemmin samaan pihapiiriin 
ja siitä syntyivät nykyiset muutaman talon vaara-
kylät. Kaskivaaroille etäälle vanhoista sijoista teh-
tiin hiljakseen uusiakin taloja. usia viljalajikkeita 
viljeltiin ja tuli myös uusi vihannes, peruna, mikä 
laajensi ratkaisevasti ruokaomavaraisuu a. Osa 
pitäjän taloista oli ulkoiselta olemukseltaan varsin 
hyvin toimeen tulevan oloinen.

Kirkonkylän ilme alkoi saada muotonsa, kun 
Sopalan maille tuli kauppiaita, räätäleitä, kellosep-
piä jne. Lopulta Sopalasta erote iin tiloja nykyisen 
kirkonkylän paikalta ja laadi iin tontitus. Maail-
mansotia ennen rakentunut kirkonkylän taajama 
oli yhtenäinen ja oikeastaan yhden kadun varteen 
muodostunut rai ikylä. Maailmansotien vaiku-
tus oli Sotkamolle ulkoisesti pieni, mu a sitäkin 
suurempi sotien jälkeen. Kirkonkylästä hävite iin 
sotien jälkeen suuri määrä kauniita rakennuksia, 
joista osa oli tietysti huonossakin kunnossa, mut-
ta suurempi syy oli päästä vanhasta muistoineen 
ja suosia vain uu a. itäjän vanha rakennuskanta 
säästyi sodasta lähes 100 prosen isesti, toisin kuin 
naapuripitäjä Kuhmossa. Silti Sotkamosta pure iin 
ehkä vielä enemmän ja omin voimin sotien jälkeen 
kuin naapuripitäjässä. Siirtoväestölle kehite iin 
nopeasti uusia asuinpaikkoja. Esimerkiksi Tipak-
selle peruste iin tarkoitusta varten Nimisenkan-
kaan pika-asutusalue. Ympäri pitäjää rakenne iin 
ennätysmäisellä tahdilla uusia puolitoistakerrok-
sisia taloja tiilinavetoineen ja tulevaisuus tuntui 
hyvin valoisalta. uden rakentaminen jatkui myös 
vanhojen tilojen vanhojen rakennusten paikalle. Jo-
ka kylälle tehtiin myös koulurakennus ja kauppoja 
oli jopa useita. Koulut tehtiin parhaan rakennus-
tiedon ja – taidon mukaan, mu a harvalla on ollut 
myöhemmin jatkuvuu a. 
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Lahdenpohja.

Karjala-Leppilän yhteispihapiiri.

Rautatie tuli 1920 – luvulla ja osa puu-uitosta siirtyi 
raiteille heti. Suuret hakkuut Maanselän alueella 
näkyivät Maanselän aseman seudulla, sillä sen 
kau a lähti eniten puuta Suomessa. Suuri merkitys 
rautatiestä oli myös paikalliselle rakennustaidolle, 
sillä tuolloin opeteltiin tekemään etonia ja rossi-
la ioita, valmistamaan kaksinkertaisia ikkunoita, 
jne. Rautatien siltojen kivenhakkaajat tekivät myös 
erikoisen hyviä kivinavetoita isoille taloille. iini-
marjat levisivät asemien kau a joka kotiin.

Ontojoelle tehtiin sähkövoimalaitos ja puuta ui-
te iin kylän suuren ero elusysteemi kau a.

Tiestö kasvoi hurjaa vauhtia ja suorat maisemi-
en halki 1970 – luvulla sijoitetut as al itiet raken-
ne iin ympäristöarvoista pii aama a suurimpiin 
kyliin. uiden kuljetus siirtyi renkaille ja vanhat 
työtavat jäivät muutoinkin, kun tilalle saatiin ko-
neita eri töihin.

udet rakennustavat toivat tiilivuoratut ja e-
tonipintaiset rakennukset kustannustehokkuuden 
nimissä. Nyt luonto pyrkii armahtamaan rakennet-
tua ympäristöä eli puusto ja pensaat ovat kasva-
neet näiden ristiriitaisuuksien ympärille. Yleisesti 
puhutaan kerroksellisesta ympäristöstä ja pyritään 
näkemään sekavuudessa ja monimuotoisuudessa 
hyviä puolia. 

Maaseudun rakenne ja työtavat ovat muu uneet 
kiihtyvällä tahdilla koneineen ja lai eineen. Talo-
jen ympäristöt ovat nyt joko pusikoituneet ja ra-
kennukset lahoamassa paikoilleen tai si en tilalla 
on ele y ja laajenne u tuotantoa nykyvaatimukset 
täy äviksi suurtiloiksi.
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Vuokatin emäntäkoulun ovet ovat kauniit.

 
Matkailua ja urheilua

Sotkamossa matkailusta on tullut viime vuosisa-
dan aikana hyvin tärkeä elinkeino. Yliopistojen 
Osakaskuntien ylioppilaat olivat ensimmäisiä, jot-
ka ”löysivät” uokatin ja siitä lähtien matkailun 
merkitys on vain kasvanut. Myös karelianistit ja 
useat kuuluisuudet vierailivat uokatilla jo var-
sin varhain. aikalla vieraili muun muassa ik-
tor Sucsdor , Yrjö lomstedt, Ilmari Kianto, Eino 
Leino, kseli all n-Kallela, Samuli aulaharju ja 
Juhani ho. erman Ren orsin lohimajassa Kai-
tainsalmella kävi vieraita En lannista saakka 1900 
– luvun alussa. rheilulla on ollut sijansa seudun 
matkailussa 1930 – luvulta lähtien ja 1940 – luvul-
la perustetulla ( uokatinmaja) rheiluopistolla 
on jo nykymi akaavassa historiallista merkitystä 
vanhoine ken ineen ja hyppyreineen. Jo tuolloin 
valmistaudu iin olympialaisiin ja muihinkin suu-
rin urheilutapahtumiin treenaamalla urheilijoita 

iukan ja uokatin kankailla. aikallisista kuului-
suuteen nousseista urheilijoista voi mainita vaikka 
mäkihyppääjä eikko Kankkosen. Koululaisten 
hiihtolomat ”keksi iin” Tikkasen Matkailijakodis-
sa erään ope ajista koostuneen seurueen kesken. 
Majoitusrakennuksista Tikkasen matkailijakodilla 

Urheiluopiston vanha hyppyrimäki.
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valmistunut suojeluskunnan talkootyönä hyppyrimäki, joka oli Suomen suurimpia. Oikealla leirin johtaja herra Palmroos. 
Kuvan omistaa Elvi Tikkanen.

ei ole arjen kanssa mitään tekoa. Sen vuoksi mat-
kailukohteista tulee usein ns. pintaliitopaikkoja ja 
ympäristöjä ilman historiaa ja taustaa. uoka iin 
tullaan perheen kanssa juuri toimimaan ja ympä-
ristö tarjoaa sille si en pui eet. Kanna aa muistaa, 
e ä matkailun kovan kasvun vuoksi koko kunnan 
alue alkaa olla tärkeää matkailuympäristöä. Ym-
päri pitäjää sijoi uvien kul uurihistoriallisesti 
tärkeiden kohteiden merkitys on näin matkailul-
lisestikin tärkeää. Näiden kohteiden siisteys tai 
säällinen hoito rii ävät sinällään matkailullisiin 
tarpeisiin. Erikoisen tärkeitä koko alueen kannalta 
ovat kuitenkin tienvarsimaisemat ja etenkin ns. 
por ikohdat. Seuraavassa on ote u esille myös 
matkailua palvelevia maisemakohtia niihin lii y-
vine kul uurihistoriallisine piirteineen.

ja iukanhovilla on kul uurihistoriallista arvoa 
tuolta ajalta säilyneinä erikoisrakennuksina. 

1950 – luvulla lähtien matkailu on kasvanut 
vauhdilla. uokatinrinteiden ja Katinkullan alu-
eelle liikuntaan ja matkailuun lii yvä varustus 
rakennuksineen on huoma ava ohjoismaises-
tikin tarkasteltuna. Sitä on täydentänyt alueen 
muu kehi yminen ja mm. maailman ensimmäi-
nen hiihtoputki ja Snowpolis – teknolo iapuisto. 
Sotkamon elinkeinojen määrä ja laatu on kasvanut 
ja erikoistunut matkailun ja urheilun ansiosta huo-
ma avasti.

Sotkamon ja uokatin toiminnallinen moni-
puolisuus on sen val ikor i. Matkailuun harvoin 
liitetään kul uurihistoriallisia kohteita vakavassa 
mielessä, ne koetaan vain museotoiminnaksi, jolla 
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3.   Maisemia

3.1  
Maiseman kerrokset

Muinaismaisema ja rakenne u ympäristö ovat kie-
toutuneina kerroksi ain toisiinsa. Muinaislöydöt 
löytyvät yleensä sieltä, missä ihminen nykyäänkin 
toimii. Maisema muu uu luonnonvoimien vuoksi 
hyvin voimakkaasti, mu a yleisesti o aen hyvin 
hitaasti. Ihmisen kosketus muu aa sitä nopeasti 
ja peruu ama omasti. Kaskitalous muu i metsiä 
ja mäkirinteitä, tervanpol o ja muu metsien teho-
käy ö sekä karjatalous peltoineen aiheu ivat suu-
ria ympäristömuutoksia. Kyläkeskusten toiminto-
jen ja niiden välisten liikenneyhteyksien jäljet ovat 
kaikkein rajuimpia ympäristötekijöitä nykyään.

Sotkamossa metsämaisema on syvällä ihmisessä. 
Koskema omia metsiä ei enää ole, mu a osa syn-
kimmistä ja rikkaimmista metsiköistä on suojeltu. 
Sotkamolainen maisema on hyvin monipuolinen. 

esistöjen varret, niemet, hiekkaiset kankaat, lou-
hikkoiset mu a rehevät vaaranrinteet ovat täällä 
kaikki eduste uina. Kahta samanlaista kyläalue a 
maisemapiirteineen ei löydy. ierarkiset painopis-
teet ja kiinnekohdat vaihtelevat. Solmukohdissa si-
jaitsevat kylien keskukset, joissa asuminen on ollut 
monesti myös elämyksellisesti rikkainta. Kovin eri-
laiset maisemat ovat mm. Korholanmäen öppö-
lässä, missä tuntee pitkän kaskihistorian läsnäolon 
ja toisaalta esimerkiksi saman kylän Lontassa, mis-
sä upeassa järven niemessä asutusta on ollut niin 
kauan kuin ihmisiäkin veroja maksamassa. Suo-
maiden takana Tervajärvellä on asu u erikoisen 

pitkään ja erähenkeä löytää kul uurimaisemasta 
huolima a vieläkin. Korvanniemen komeisiin mai-
semiin järven selälle on saa anut eksyä kajaani-
laista herrasväkeä huviretkelle ja sehän on tuonut 
elämään välähdyksiä muun maailman menosta.

Kylien keskuksissa on muutamia mielenkiintoisia 
eroja. Korholanmäellä ero uu pääasiassa suuria 
yksi äisiä taloja vaarojen rinteillä, mu a esim. 
Tuhkakylällä ja aarankylällä on enemmän rypäs-
tyyppiset kyläkeskukset. aara-asutus on keski y-
nyt Sotkamon keskeisille osille, ja Naapurinvaara, 
Torinkylä ja aakki ovat tyypillisiä vehmaiden vaa-
rojen kyliä. ohjavaaralla on tyypillinen rai ikylä.

Sota muu i maisemaa ja koi i ns. suuri jälleen-
rakennusaika, jolloin tulevaisuudenusko muu i 
aja elua ns. uuden ajan kynnyksellä. anha mai-
sema arvoineen oli koetuksella, jota se ei kestänyt 
kuin harvoin. Kylärakenteet tuhoutuivat perusteel-
lisesti ja esimerkiksi kulkuväylien uudet linjaukset 
muu ivat suurimman osan lähiympäristöistä taka-
pihoiksi. Taloja rakenne iin usein täysin pii aa-
ma a vanhoista. enerei ien varret, rantamaise-
mat ja talojen rantapolut ai oineen jäivät unholaan 
ja niitä ei arvoste u kuin saunarantoina. anhat 
vesistöjen varsien maisemat korvautuivat pääasi-
assa tylsemmillä tienvarsinäkymillä. Nykyajan 
ihminen näkee usein vain sen maiseman, minkä 
auton lasin takaa sa uu vauhdissa hoksaamaan. 

Hiukan maisemia.
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3.1.1  
Perinnemaisemat

Maisemia ja niiden hoitoa rii ää tuleville suku-
polville. oitotehtävä on lähes mahdoton, varsin-
kin kun asiaan ei mikään luonnollinen suoraan 
elantoon vaiku ava syy pakota. Sen vuoksi on 
erikoisen tärkeää löytää ne maiseman pisteet ja 
kokonaisuuden kannalta keskeiset paikat, joihin 
keski ymällä on mahdollista päästä ihmisen kon-
servatiiviselle ympäristökäsitykselle mieluiseen 
muutoskierteeseen säily ävällä tavalla kiinni. 

Maisemia on lue eloitu erilaisiin kate orioihin: ar-
vokkaat maisema-alueet, perinnemaisemat, maa-
seutumaiset ympäristöt, arvokkaat luontomaise-
mat, jne. Tästäkin uhkaa tulla kovin pitkä listaus 
säily ämismahdollisuuksia arvioitaessa.

erinnemaisemat erotetaan kahteen osaan: pe-
rinne iotyyppeihin (niityt, hakamaat, laitumet, 
nummet, jne.) ja rakenne uun perinnemaisemaan 
(rakennukset lähiympäristöineen, muinaismuis-
tot). Tässä julkaisussa perinnemaisemia ovat myös 
historialliset rakennukset ympäristöineen, muun 
muassa varhaisen rautateollisuuden jäänteet mai-
semineen ja metsien kul uurien rakennusjäänteet 
kämpistä ui orakenteisiin.

3.1.2  
Inventoidut perinnemaisemat

Sotkamon inventoiduista perinneympäristöistä 
löytyy poikkeuksellisen paljon arvokasta ja edus-
tavaa esiteltävää. Kunnan perinne iotyyppejä on 
inventoitu vuosina 1992 – 2000. Kohteet löytyvät 
Kainuun erinnemaisema – julkaisusta (Kainuun 
Ympäristökeskus).  Kohteiden tarkempi esi ely 
löytyy kohdelue elosta.

Valtakunnallisesti tärkeät

A. Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnal-  
lisesti tai maakunnallisesti arvokkaat alueet
1. uoka i
2. Naapurinvaara

B. Valtakunnallisesti arvokas  

1. Naapurinvaaran vaaraviljelysmaisema
2. ohjavaaran vaara-asutus
3. Sapsonrannan rantaviljelysmaisema
4. Korvanniemen kul uurimaisema
5. uokatin rautatieasema

C. Valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat
1. eikkilän metsälaidun, Naapurinvaara
2. Schroderuksen haka, Naapurinvaara
3. Kovasinvaara, iidenpor i
4. uhakan laitumet, Tuhkakylä

Maakunnallisesti tärkeät

D. Maakunnallisesti arvokkaat  
 perinnemaisemat
1. eltolan kuusimetsälaidun, Naapurinvaara
2. Korholan ja Keskitalon laitumet, Naapurinvaara
3. aaralan laidun, Naapurinvaara
4. Keskitalon haka, Naapurinvaara
5. onkavaaran nii y, Lykintö
6. Ohra-aho, Juurikkalahti
7. äliharjun rinnehaat, Lehtomäki, Laakajärvi
8. eikkilän laitumet, Lehtomäki, Laakajärvi
9. Nii ykorven laitumet, Eevala, Jormasjoki
10. iisikannan metsälaidun, Korholanmäki
11. Jokikylän puronvarsilaidun, Soidinvaara
12. Ärväänniemi, Tervajärvi, Sumsa
13. Kuokkapen ilän laidun, aakki
14. Ruma, Laakajärvi
15. or imäen nii y, Juurikkalahti, uoka i
16. lanteen metsälaidun, almevaara, aakki
17. Lehdon laidun, Leppilänvaara, ohjavaara
18. uden Kaura-ahon laidun, Juurikkalahti

Puhakan arvolaitumilta.
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erinnemaisemat säilyvät, jos niitä hoidetaan pe-
rinteisin menetelmin. erinne iotyyppien paras ja 
oikeastaan ainoa hoitokeino on karjanhoito. Euroo-
pan nioni on tuonut uusia velvoi eita karja- ja 
viljatiloille lii yen mm. lannan käsi elyyn ja varas-
tointiin. aatimuksia rii ää muutenkin ja harvassa 
alkavat olla Sotkamossa ne tilat, joilla tilan hoitoon 
kyetään jatkossa satsaamaan em. määräysten mu-
kaisesti. 

erinnemaisemien hoitoon voi saada ympäristötu-
kea, jota haetaan TE- keskuksen maaseutuosastol-
ta. Erityiskohteiden toimenpiteisiin ja niistä aiheu-
tuviin tulon menetyksiin voi saada erityistukea.
Lisätietoja: 
Kainuun TE – keskus, ekka Korhonen 010-6023734 
ja Sotkamon kunnan maaseutupäällikkö Jari Kor-
honen 08-61558133.

Muu maaseutumainen ympäristö

Erikoiskohteiden lisäksi Sotkamossa rii ää perin-
nemaisemia ja arvokkaita ympäristöjä joka läh-
töön. Niitä on lukumääräisesti enemmän kuin 
muissa Kainuun kunnissa, vaikka suuri osa on 
ehtinyt metsi yä. Kylien ja tilojen ympäristöjen 
avaruuden tunne, käytön näkyminen ja maaseu-
tumaiseman säilyminen vaatii omistajaltaan aikaa 
vievää, mu a sinällään yksinkertaista kunnostus-
työtä: nii oa, raivausta ja lähimetsien hoitoa. el-
tojen metsi äminen on vähintään kaksipiippui-
nen ympäristöteko ja tulisi pohtia tarkoin arvoja, 

jotka samalla mene ää. Mielenkiintoinen ristiriita 
sisältyy myös siihen, e ä vaikka perinteen mu-
kainen vahva puukielteisyys elää vanhemmalla 
sukupolvella taajamien ympäristön käsi elyssä, 
ollaan omilla juurilla valmiita istu amaan kaikki 
vapaat paikat puuntaimia täyteen, vaikka käkky-
rät ja paksuoksaiset puut eivät ole kummoisia edes 
pol opuuksi. erinteiden mukainen puun käsit-
tely pohjautui puun ahkeraan käy öön eli kaikki 
palava polte iin talojen ja kylien läheisyydestä. 
Toisaalta se oli mitä helpoin keino osoi aa ihmisen 
ylemmyy ä ympäristön käsi elyssä. irallisten ja 
julkisten ympäristöjen avoimuus ja sijoi uminen 
muuta ympäristöä korkeammalle osoi i myös hie-
rarkista asemaa.

Kedot, niityt, laitumet ja muu ihmisten muokkaa-
ma tai eläimilleen osoi ama ympäristö kasvoi-
vat aikanaan mitä monimuotoisimmiksi keitaiksi 
muuten köyhässä maaperässä. Lehdot ja lepikot 
kasvavat parhaillaan kuusikkotaimia ja niiden vii-
meisiä puu omia kasvupaikkoja sieltä täältä jään-
teinä. Koska heinää kasvoi suolla, ensimmäiset 
”heinäpellot” sijaitsivat joskus eri äin kaukaisilla 
soilla. yvin laajat suoviljelyalueet on nyt ojite u, 
vaivaiskoivu valtaa alaa ja järvet ojien päissä ovat 
ruskeavetisiä, sekä kasvavat osin umpeen. 

i o ja puun käsi ely yleensä on muokannut met-
siä ja purorantoja. Näiden suoranaisia jälkiä ei ole 
enää juurikaan näkyvissä.

Joenaluksen pellot.
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3.1.3  
Järvi- ja jokimaisemat

Sotkamon järvet ovat pienehköjä, mu a pari sel-
kää, jotka antavat kohti uoka ia, muodostavat 
komeita kaukojärvimaisemia. erinteinen verk-
kovaja- tai muu vanha kalamajakul uuri on hä-
vinnyt tyystin, mu a palautunee osi ain uuden 
rakennusjärjestyksen kau a, joka sallii luontevan 
venevajarakentamisen veden rajaan kiinni.

Tilalle on tullut lomarakentaminen rannan tun-
tumaan. Lomarakentamisen määrä kunnassa on 
suuri, sillä rantakilometrejä rii ää ja uoka i on 
halu ava makailukohde. Sotkamossa on paljon 
rantakaavoite ua ympäristöä.

Järvimaisemat

Nuasjärven ympäristössä on niin paljon komeita 
maisemia, e ä niiden lue eleminen ei ole järkevää. 
Erikseen on kuitenkin maini ava Korvanniemen 
ja Rimpilänniemen maisemat kohti järveltä kohti 
niemien perinnemaisemia. Korvanniemen Kama-
rilahden la uuni viereisine peltoineen on hyvin 
kaunis. Lontanniemen puolella sijaitseva lppilan 
huvila sijaitsee erikoisella maisemapaikalla pyöre-
än kummun päällä vanhojen lehtipuiden katvees-
sa. lppilan ympäristö on poikkeuksellisen vehreä 
ja Lontan sekä Koukkarin peltoaukea vanhoine 
rakennuksineen on komeaa perinnemaisemaa jär-
velle päin. ietalahden pihapiirin perinnemaise-
masta on yksi kauneimpia kaukomaisemia kohti 

uokatinvaaraa. Lähes samanmoinen on Iivonlah-
den rantapeltojen yli näkyvä maisema uokatille 
ja Korholanmäelle. Mujehoulun jokisuulla ennen 
Tene iä on mahtava maisemakohta, jossa hiekkai-
set mäntykankaat muodostavat portin ja kauko-
maisema rantapeltojen yli kohti Naapurinvaaran 
lepikoita on kaunis kuin joulukor i. Jormasjoki-
suussa on pienempi maisema-alue.

ir ijärven kohdalla erityishuomio on Kiikarin-
niemen pelloilla ja mmonsaaren kauniilla kalli-
oilla. Mulkkusaarten kohdalta Kiikarinniemen yli 
avautuu veneilijälle maisema, joka pako aa hil-
jentämään ja ihailemaan Kiikarinniemen valtakun-
nallisesti arvokkaan kohteen tuntumassa perinne-
maisemia ja sen takana aukeavaa näkymää kohti 

uokatinvaaraa.
Sapsojärven maisemapaikkoja ovat aapalan-

lahden pusikoituneet rannat ja iukan suurharju. 
iukka jatkuu usean kilometrin matkan ja sille 

sijoi uu mm. i orannan kaunis uimaranta Ryti-
lahdessa, sekä seurakunnan moderni leirikeskus. 

iukka jatkuu Sapsonrannan valtakunnallisesti 

arvokkaalle rantakylälle saakka. Sapsonrannalta 
aukeavat komeat kaukomaisemat uokatille.

Sotkamojärven rei i ir ijärveltä vie läpi kes-
keisen ja vanhimman osan kirkonkylää arvoraken-
nuksineen. Matkan varrella on Salmelan koulu, 
Niemelän vanha kauppakartano, vanha Laukko-
lahden laivaranta Toivolan korja uine rakennuksi-
neen ja iukan harjun rinteet. Matka vie pappilan 
ja Syntiniemen kauniin perinnemaiseman kau a 
Seurakuntakeskuksen ja Tsasounan ohi Kansalan 
kohdalle, josta kirkon rannan ohite uaan aukeaa 
näkymä Sotkamojärvelle. Rei i on kul uurihisto-
riallisesti hyvin mielenkiintoinen ja mahdollista 
käydä läpi vaikka soutuveneellä. 

Kiantajärvi ja Jormasjärvi sijaitsevat uokatin kahta 
puolta. Jormasella aarankylän ranta lepikkoineen 
ja yhä käytössä olevine hakoineen ovat uskomat-
toman komeita perinnepuistikkoja: Kapakan haka 
on kuin henkäys vanhoilta hyviltä ajoilta aarteen 
löytöpaikkoineen. Kivirannan kohdalla vehmaus 
yllä ää veneilijän. anhat rantapellot ja niityt ovat 
vielä paikoin näkyvissä. Kannaksen talo ei ole enää 

Sapson savuja.
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järven napa, vaan on jäänyt puiden piiloon. Sen 
sijaan Kannaksen pen ertien lahdelta aukeaa aivan 
huikea maisema kohti uokatinvaaroja. Myös Tuh-
kakylän rannasta aukeaa komea näköala samaan 
suuntaan.

Kiantajärvellä perinnemaisemia on vähän, sillä 
rannat ovat korpimaisempia tai kallioisempia. Itä-
niemen kohdalla vehmeys ja lepikot ovat hienol-
la tavalla vielä esillä ja Lehtoniemen talo rantaan 
ulo uvine peltoineen on järven ykköspaikka mai-
semallisesti. Järven saarista Keinosensaaren er-
rankukkaron maisema Juurikkalahden suuntaan ja 

ahkosaaren arkeolo inen löytöpaikka erikoisine 
ympäristöineen ovat veneilijän kul uurimaisemia.

Kiimasjärven rannoilta on maini ava Kalmonie-
men komea ja lepikkoinen niemi yhdessä uokatin 
kaukomaiseman kanssa. Myös Riekinrannan ranta-
pellot ja niityt laskeutuvat paikoin hienosti veteen. 
Lämsän ja ie olan rantapellot ovat perinnemai-
semia aivan järven rannassa sanan varsinaisessa 
tarkoituksessa. Samaa voi sanoa etelänniemen ja 

iltulanniemen rantapelloista, joskin lepikot ovat 
kasvamassa liikaakin pei äen näkymät järvelle. 

iltulan ja Salmelan talot näkyvät järvelle. Koko 
järven kaunein ja maisemallisesti rikkain kohde on 
Joenalus. Rakennushistoriallisesti arvokkaan piha-
piirin ympärillä kumpuilevat pellot levi äytyvät 

koko niemelle ja rajautuvat kauniiden lepikoiden 
kau a järvelle. Samaan ympäristöön lii yy Joena-
luksenniemi ja rakennushistoriallisesti erikoinen 
Lahdenperän kauppa rantamakasiineineen. Lah-
denperän makasiineilta aukeaa Ontojokisuun kau-
konäkymä uokatille. Näkymä on vertaa vaille ja 
jokaisen sotkamolaisen tulisi se kokea. Lahdenperä 
olisi mainio paikka Sotkamon veneliikenteen huol-
topisteeksi. Se toisi kauniin Kiimasen maisemat 
myös matkailullisesti paremmin saapuville.

Laakajärven Sotkamon puoleiset rannat ovat 
korpimaiset lukuun o ama a enäjänniemen 
kohdalla olevaa perinnemaisemaa. arjumainen 
peltoaukea on yhdessä järven kanssa maisemal-
lisesti poikkeuksellisen komea perinneympäristö.

Kolmisopenjärven kohtalo on sinetöity kaivos-
hankkeen pilatessa sen maisemat. Malmirannan 
ja Niemelän pienten pihapiirien järven rantaan si-
joi uvat perinnemaisemat häviävät muutamassa 
vuodessa.

Tervajärven Ärväänniemen maakunnallisesti 
arvokkaan perinnemaiseman sivulla on Tervajär-
ven museo, joten tämä pari on kaunis ja näy ävä 
ympäristö järvellekin.

Naapurinvaaran utiojärven maisemat ekki-
länniemelle ja toisin päin eivät selityksiä kaipaa, 
katso kohdelue elosta utiojärvi, Naapurinvaara.

Laukanlahti.
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Kusianjärven järvimaisemat ovat varsin korpi-
maiset, mu a itinniemen hyvin säilyneen piha-
piirin kohdalla on poikkeus. Lepikkoinen niemeke 
peltoineen ja neliöpihapiireineen sekä rantasau-
noineen on perinnemaisemana järvelle päin silmiä 
hivelevän kaunis.

Erikoinen kohde löytyy Kusianjokivarresta, 
jossa Miinoanjärven niemessä sijaitseva pihapiiri 
on koivikkoisessa ympäristössä. ihapiirin raken-
nukset ovat kierrätystavaraa ja paikkaa käytetään 
huvilana, mu a järveltä katsoen kohde on leppoisa 
ja piirteiltään perinteinen.

Räätäjärven maisemissa korostuvat kosteat ran-
taniityt ja hiekkaiset Räätäkankaan rannat terva-
hautoineen. Räätäniemen pellot ja vanhat ranta-
niityt ovat perinnemaisemia parhaimmillaan. Jär-
ven rannoilta on tehty paljon arkeolo isia löytöjä 
ja Korkeaniemen talon jyrkkäseinäinen saari on 
maisemallisesti yllä ävä. Räätäjärvellä on moni-
puolisia maisemia ja alueen kul uurihistoriallista 
statusta maisemineen tulisi kohentaa.

erttuajärven pohjoispuolen Taivallammen 
kohdalla yksi äinen pihapiiri peltoineen ja niit-
tyineen tulee mainita. Lammen asemaa tulisi ko-
hentaa ja estää umpeenkasvu perkaamalla er u-
ajärven ja Taivallammen välinen puroyhteys.

Tipasjärven Syväsalmi ( uorisaari) ei helposti 
vaikuta perinnemaisematyyppiseltä ympäristöltä, 
mu a sitä se on, sillä komeassa kallioseinäisessä 
salmessa on kaunis ja vanha suonii y, jonka sivus-
sa laituri polkuineen juuri ja juuri metsän siimek-
sessä sijaitsevalle pienelle Salmelan pihapiirille. 

aikka edustaa kaunista ja herkkää, sekä karuinta 
ihmiselämän kosketuspintaa luonnossa.

nohtaa ei sovi Naapurinvaaran takana sijaitse-
vaa Iso-Ruokosta, jonka rantaan sijoi uu kolmen 
talon pihapiirit peltoaukeineen ja lepikoineen. 
Laaksomainen aukea on erikoisen komea kevät-
aurin ossa ja järveltäkin antoisa.

Laakajärven iisijärven maisema on yksinker-
taisesti komeaa katseltavaa. Kaunis ja jyrkkärintei-
nen iidenvaara antaa maisemalle korkeussuun-
taista jyhkey ä ja kolme taloa pihapiireineen ja 
peltoineen aivan vesirajassa kiinni ovat kauniita. 
Korpimaisemien keskellä sijaitseva perinneympä-
ristö on näkemisen arvoinen puromyllyineen.

Jokimaisemia

Jokimaisemien parhaimmistoa löytää Jormasjoelta 
koko joen matkalta suvantoineen. Neuvolannie-
men rantapellot, ieni-Jormanen nii yineen, Sil-
lankorvan siltamaisema, Sikovirta, Myllylänkosket 
ja jokisuisto ovat vertaansa vailla oleva kokonai-
suus. Jokivarsi on lähes yhtä perinnemaisemaa. 

ulikan lepikot ja pellot ovat hyvin edustavia ja 
Mää älänmäen rantapellot kahlitsevat maiseman 
tarkkailijan. Myllylän kohdalla vanha pihapiiri ra-
kennelmineen muodostavat elämyksen.

Tenetin virran varrelta yhdessä siihen laskevan 
ihtamo- ja unojoen varren kohteineen löytää hy-

vin monipuolisia maisemia. Mujehoulussa uo-
katinvaara muodostaa kaukomaisemia vanhojen 
rantanii yjen yli. Tikkalanniemen ikivanha asuin-
paikka on kuin por i Tenetille ja sen rantasaunojen 
ohi sillan alta kulkiessa aukeaa näkymä komeille 
rantapelloille. Ty i arraksen huvilan kau a vesi-
rei i kapenee ja saavutaan komealle rautatiesillal-
le. okkilan talot sijoi uvat virran pohjoispuolel-
la ja paikkaan, jossa uoka i näkyy kohtisuoraan 
Tenetin rantaan. okkilassa on uhrikivi, mikä ei 
hämmästytä sijoituksellaan maisemia tarkastelles-
sa. unojoensuu Kalliojärvellä on erikoisen kau-
nis pienmaisema vanhan heinänii yinä käytetyn 
maaston keskellä. Joki purkautuu utiojärveen, 
jonka rannoilla on ehkä eräs kauneimmista yksit-
täisistä rakennusperintömaisemista Sotkamossa ja 
siitä matka jatkuu myllynpohjakiveyksiä vilisevää 

ihtamojokea pitkin ihtamolampeen ja edelleen 
Tene iin kohdalla, jossa uokatinvaaran maisema 
taustalla avautuu rantamaisema Riivalin pelloille 
ja pihapiiriin. Reitin varrella on siis silmän ruokaa 

Tölpänniemi Kiimasella.
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yllin kyllin. Tene i on helposti tavoite avissa ja 
sen matkailullista merkitystä ei ole hyödynne y 
kunnolla, vaikka ollaan uokatin sydämessä.

Kaitainsalmen salmimaisema ja siihen lii y-
vä Kusianjokisuu ovat komeita maisemallisesti. 
Salmen alajuoksulla on luhtia ja lintumatalikoita 
rantapeltoineen. Salmi kapenee Repakkeenniemen 
kohdalla ja Ma ilan pihapiiri on rantapeltoineen 
kiinni vesiväylässä. Kusian jokisuun ja salmen vä-
liin on muodostunut dyynimäinen hiekkaniemi, 
jonka salmen puolella sijaitsee erman Ren orsin 
kalastusmaja asuinrakennukseksi laajenne una. 
Salmi laajenee kookkaaksi väyläksi ylävirtaan päin 
ja pohjoispuolelle kallioisen Mustikkamäen rintee-
seen sijoi uu uusi ja moderni Nikulan talo. Edes-
sä näkyy suuri Kaitainsalmen silta ja eteläpuolella 

elkolanmäen vanha nii y ja lossiranta, sekä sillan 
jälkeen komea Sirviölän ranta. 

Tipasjokivarsi on hyvin pitkä ja maisemiltaan 
todellakin vaihteleva, aina Tipasjärveltä alkunsa 
saava virta. Kiimasjärven puoleinen suisto on ma-
tala ja vanha aason tila rantapeltoineen on aivan 

tasaista maastoa. Jokivarsi puikkelehtii muutaman 
talon kau a Kuhmontien sillan ali Kourulehdon 
ja iirolan talojen sivuitse, sekä rantapeltojen läpi. 
Merilehdon mansardika oinen vanha talo ero uu 
länsipuolen kukkulalta komeasti joelle. Seuraava 
etappi on vanha Lappasaari, joka on ollut myös 
Tipaksen kalmasaari eli tilapäishautapaikka. Jo-
kivar a ylöspäin saavutaan eikkilänkylälle ja 
tässä talojen rantapellot, sekä lepikot laskeutuvat 
kauniisti veteen saakka. Suvannon jälkeen ero uu 
pieniä nii yjä, kunnes sukelletaan Myllyvaaran 
rotkomaiseen ympäristöön kalanviljelylaitoksen 
kohdalla. Tervasuon jälkeen saavutaan Louhikos-
kelle, missä on vanha ja suurikokoinen myllylaitos 
patolai eineen myllärin taloineen roman isesti 
raunioitumassa niille sijoilleen. Muutaman kos-
ken kau a saavutaan Kotaniemen arkeolo isesti 
arvokkaalle Räätäjärven rantueelle ja itään aukeaa 
yksi kauneimpia nii y- sekä peltomaisemia Sotka-
mossa. Räätäniemen ja Tipasojan kylän viljelysau-
kea tarjoaa kaikkea sitä mitä perinnemaisemista 
kiinnostunut maisema riikki kaipaa! älikosken 
rannat tarjoavat jälleen rantamaisemia ja kalastus 
onnistuisi myös tarvi aessa. Sen jälkeen aukeaa 

er uajärvi ja sen joka puolella on sekä vanhoja, 
e ä käytössä olevia perinnemaisemia. Kalliojoen 
ja Kalliojärven korpimaisemien jälkeen alkaa Ti-
pasjoki, joka alkaa ieni Tipasjärvestä ja itäisem-
mästä Iso Tipasjärvestä. uorisaaren kohdalla 
järvet kohtaavat kahtaalla ja Syväsalmen puoli on 
maisemiltaan Salmelan pienen pihapiirin kohdalla 
ihmeellinen, elämys vailla vertaa. uorisaaren ta-
lojen rannat laskevat kauniisti rantaan, mu a ovat 
pusikoituneet. esirei i saa alkunsa Maanselän 
puroista Sotkamon ja altimon rajalla. 

Tipasjoen rei i tarjoaa pitkän eri äin korkeata-
soisen ja monipuolisen jokivarsimaisemakokonai-
suuden, jonka arvo tulisi huomata ja sen matkai-
lullisia käy ömahdollisuuksia tutkia. 

Maanselän historiallisen vesireitin varsi tarjoaa 
korpimaisemia, vanhoja nii yjä ja lopulta puro-
maisia yhteyksiä Maanselän rajakivelle. Lappajär-
ven kohdalla huomio kiinni yy kauniiseen ase-
manhoitajan taloon sivurakennuksineen ja järven 
takana siintävään mahtavaan Lappavaaraan. e-
rinnemaisemat ovat harvassa, mu a mystinen kor-
pimaisemaa esi elevä Rommakkovaaran luonnon-
suojelualue on kuin kontrasti rautatielle ja paikalla 
yhdistyy villi luonto rakenne uun ympäristöön 
mieliin painuvalla tavalla. Torvelanahon pihapiiri 
ja Maanselän pystyyn lahoava komea asemara-
kennus torneineen päivineen on kuin menneestä 
maailmasta.

Tuhkajoen alajuoksulla tapaa muutamia kaunii-
ta yksi äisiä vanhoja joenvarsinii yjä ernunmäen Louhikosken myllyn patolaitteita.
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kohdalla. Ylempänä jokivar a sijaitsevien uovi-
lan ja Kosken kohdalla laidunmaat ja rantapuusto 
ovat komeita. aikalla on voimakas vanhan ja eri-
koisen arvokkaan asuinympäristön leima. Joessa 
on ollut talojen kohdalla kaksi myllyä ja toinen on 
maakunnallisesti arvokas uovilan mylly. Kosken 
puolella on joen rannassa arvokas perinnemaise-
ma-alue ja huoma avan vanha ai arakennus, kun 
taas uovilan puolella on vanha talo yhä pystyssä. 

ikaisemmin myös Tuhkalan pihapiiri on näkynyt 
joelle, mu a nyt paikalle istute u koivupelto estää 
komeat näkymät. Sillan jälkeen aukeaa maisema 
Tuhkakylän koululle ja Seppälään koivikoineen. 
Tuhkajoki on vaaravyöhykkeellä Talvivaaran kai-
vospiirin vuoksi. Kaivosyritys koe aa estää joki-
varren saastumisen.

3.1.4  
Perinnemaisemia vaaralta vaaralle

Sotkamo sijaitsee keskeisellä paikalla Kainuun vaa-
raketjua, joten alueelta löytyy komeita vaaroja, jopa 
keski ymiä. Niiden perinneympäristöt tarjoavat 
mainioita maisemakokemuksia.

uokatinvaaralla on kaiken ka ava merkitys 
kunnalle sekä henkisesti, e ä yysisesti. Luonto 
on järjestänyt sen läheisyyteen maastot ja vesistöt, 

jotka luovat sille erikoisia maisemallisia ominai-
suuksia. Katso lisää alovartijan maja, torni ja nä-
köalapaikka, uokatinvaara.

Naapurinvaara on esitelty jo tässä eri yhteyk-
sissä. Sen sijainti uokatin vieressä luo sille omat 
kaukomaisemapiirteensä ja sen rinteille sekä lähei-
syyteen sijoi uu useita perinneympäristöjä, jotka 
näkyvät uokatille ja joilta näkee uokatin.

Naapurinvaaran merkitys on kul uurimaisema-
na vertaa vailla. Kaukomaisemat eri suuntiin ja eri 
suunnista tekevät siitä esillä olevan ja arvostetun 
maisemallisesti. Sen laen tuntumaan on synny ä-
nyt huoma avia laidun- ja nii ymaisemia, jotka 
arvostetaan ominaisuuksien puolesta valtakunnan 
mi areilla korkeimpaan kastiin. 

aakin almevaarassa on laajoja perinnemaise-
mia, joita arvostetaan maakunnallisesti arvokkai-
na. anha kaskiperinne on synny änyt vehmaat 
ympäristöt ja vaaran päältä on makoisat maisemat 
aina Saukkovaaralle saakka pohjoiseen.

Suovaaran ja emmilän talon, koulun, sekä 
Tolpan ja Tuhkalan peltoaukeat ovat vaarojen pe-
rinnemaisemaa tyypillisimmillään. Jokaisessa em. 
kohteissa on myös huomionarvoista rakennuspe-
rinne ä, joten alue on kaunis ja suhteellisen eheä 
kokonaisuus. Suovaaralta aukeaa komeita kauko-
näkymiä etelään ja kohti uoka ia. Suovaara erot-
tuu kirkonkylälle Suovaaran ja emmilän talon 
korkeiden pihapuiden vuoksi.

Perttulan peltoaukea.
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Ärväänkylän Teikarinvaaralta näkee Kaitainsal-
men laaksoon ja kohti elkolanvaaraa. Näkymä 
tarjoaa Ohtolan vanhoja rakennuksia, laajan pel-
toaukean laidunmaita lehmineen ja välähdyksiä 
Ärväänlahdesta. Teikarinvaaran vanha nimi on 
ollut Kaitainvaara.

Suonenvaaralla on erikoisasema pyhien pihla-
jiensa takia. Mu a vaara on toki muutakin ja sen 
rinteillä on sekä arvoste uja perinnemaastoja yhä 
laidunkäytössä olevine lepikoineen, e ä kaunii-
ta vanhoja rakennuksia. Suomaiseman ympärillä 
vaara on melkoisen voimakkaasti näkyvillä muille 
läheisille vaaroille. 

Eteläisen Sotkamon vaarojen kaunein perinne-
maisema löytyy Saukosta. Saukkovaaran mäkinen 
peltomaasto on yhä avointa maastoa ja kauniisti 
aaltoileva mäkimaisema luo komeita maisemia. 
Kaunein ja samalla monipuolisin on Ällävaaran 
talo ympäristöineen. aaralla on vanha metsänvar-
tijan asuinpaikka ja komea vanha pihapiiri. Katso 
Ällävaara, Saukko. Ällästä näkee monille muille 
vaaroille ja tietysti etäisyydestä huolima a uo-
katinvaaroille saakka!

Laakajärven Lehtomäen talojen pihapiirit van-
hoine rakennuksineen ja erikoisen arvokkaine lai-
dunmaineen ovat ehtaa vaaraperinnemaisemaa. 
Kaukomaisemat kohti Rautavaaraan korpimaita 

ulo uvat pitkälle kaakkoon ja pohjoisen Maanse-
län mäet ero uvat paikalle monin paikoin.

appilanvaaran sivulta aukeaa näkymät itään. 
Tuhkakylän Suutarinvaaran ukilta avautuu 

komea maisema itään.
Tuhkakylän Kolmisopenvaaran Linnakalliolta 

avautuu erikoisen leveä näkymä koko uokatinvaa-
raketjulle. Kaikki vaaran huiput näkyvät paikalle.

arkuanvaaran Takkulan pelloilta on näkymät 
laaksomaiseen Teerijärveen ja sen takana siintä-
vään Teerivaaraan. Näkymät jatkuvat aina Maan-
selkään saakka.

  
Tienvarsimaisemat

Nykyajan ihmiselle pikitie on entisajan joki. Tien-
varsilla on Sotkamossakin erikoisia maisemapaik-
koja, joiden arvoa hyljeksitään niiden jatkuvasti 
esillä olemisen eli ”tavanomaisuuden” vuoksi. 
Toisaalta tienvarsimaisemat ovat mitä tasapuoli-
sin mahdollisuus esitellä paikkakuntaa erilaisille 
ihmisille. Teiden sijoi elussa maisemat eivät ole 
olleet pääasiassa, mu a harvinaisen paljon komei-
ta maisemapaikkoja silti löytyy.

Myllylä.
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Pääteiden perinnemaisemat

Lähesty äessä Sotkamoa lännestä päin on paikko-
ja, joissa silmä lepää. Korholanmäen vaaran harjan-
teen ylite yään aukeaa tiellä 6 kaukomaisema koh-
ti kumpuilevaa uokatinvaaraketjua. or imainen 
lehtopaikka on muu umassa hiljalleen lepikosta 
kuusikoksi, mikä on sääli. aikkaa edeltää Kelta-
mäen vanha pihapiiri ja tien läheisyydessä riihi 
on hyvin näkyvä tienvarsirakennus. Jormasjoen 
sillalta aukeaa herkullinen jokivarsimaisema koh-
ti Myllylän pihapiiriä. Kohde on perinnemaisema 
sananmukaisessa merkityksessä.

Leihunvaaralla on tiellä 8990 samanlainen Kor-
holanmäen kaltainen por i vaaran laelta kohti itää. 

ukeava kaukomaisema on laajempi, kuin Kor-
holanmäellä. aikka Leihun talo ei ole Sotkamon 
puolella, sen merkitys Sotkamoa lähesty äessä 
on suuri. Kohta Leihun jälkeen tulee vielä esille 
maamerkkimäinen Kokkovaaran talo perinnemai-
semineen.

ohjoisesta lähesty äessä paikkakunnan tien-
varsien por i on luonnollisesti tiellä 899 ohja-
vaaralla ohjan talon kohdalla. Maisema on lähes 
yhtä hieno kuin Leihulla, ja seurantalo sekä hola 
muodostavat tienvarren perinneympäristöä. 

ohjavaaran n ilan peltoaukea on tienvarren 
8990 selviä perinnemaisemakohteita, joskin piha-
piireissä ei vanhoja rakennuksia juuri ole lukuun 
o ama a kaunista koulua.

Naapurinvaaran peltoaukean laita Raivion 
kohdalla on komein yksi äinen maisemapaikka 
koko Sotkamon tiestön varrella. Se toimii sisään-
tulopor ina Naapurinvaaran alueelle ja siihen 
kuuluu perinnemaisema Raivion pihapiiriin, pel-
tomaisema aina Nuasjärvelle, maisema Tenetin 
jokisuistoon, kaukonäkymä uokatille, mahtava 
näkymä Naapurinlouhelle ja Naapurinvaaran laa-
jaan lepikkorinteeseen. Tienvarsimaisemana se on 
yksi Kainuun komeimpia kohtia. eltoaukean läpi 
ajaessa huomaa muutamia vanhoja rakennuksia ja 
maisema-alue tiivistyy itäreunassa Kestin vanhan 
talon kohdalla pieneen por imaiseen tilaan. 

Tietä 9010 Jormuasta ajellessa ei voi ajaa aakin 
kylän läpi silmäilemä ä vanhan koulun kohdal-
la sijaitsevia maisemia. Maisema almevaaralle, 
korkea puurivi koulun kohdalla ja vanhat pelto- 
sekä laidunmaat ilmilän kohdalla ovat sellaisia 
tienvarren perinnemaisemia, joita kelpaa esitellä. 
Samaa tietä ajaessa Torinkylän aukean pohjoisreu-
nassa avautuu hyvin pitkä kaukomaisema kohti 
kaakkoa. Maisemassa on peltojen keskellä Ylitalon 
pihapiiri ja Torinkylän koulu vehreän puutarha-
maisessa ympäristössä. 

eti tämän näkymän jälkeen henki salpautuu, 
kun esiin tulee Torinkylän kaukomaisema kum-
puilevalle Naapurinvaaran rinteelle. Sotkamolaiset 
pitävät tätä näkymää yhtenä kotinäkymistä, joka 
erikoisella tavalla heilau aa sydäntä pohjoisesta 
saavu aessa. 

Naapurinvaaran harjanteella si en taivas auke-
aa ja hyvin laaja näköala aina idästä länteen salpaa 
henkeä. Näkymä lienee Kainuun paras tienvarsi-
näkymä ja siksi vaarallinenkin, auton kulje ami-
nen jää vähemmälle. aikalla on vanhan Korholan 
por imainen pihapiiri puukujineen ja komeita 
perinnemaisemia etenkin Keskitalon suuntaan. 
Rinteessä sijaitsevat Naapurinvaaran laidunmaat, 
työväentalo ja koulu täydentävät kokemuksen.

Tien nro 8990 maisemat Tikkalanniemellä eivät 
paljoa Naapurinvaaralle häviä. aikalla on laaja 
peltoaukea, pari vanhaa pihapiiriä, komea Tenetin-
virta rantapeltoineen, näkymä iton saareen, van-
haa lepikkoa sillan itäpuolella ja kaukomaisema 
sekä uokatille, e ä Mujehoulun suvantoon kohti 
Kajaania. lueen kul uurihistoriallinen merkitys 
on hyvin suuri, katso kohdelue elosta Tikkalan-
niemi, Naapurinvaara.

Sotkamoa etelästä tietä 6 lähestyvä kohtaa en-
simmäiset hykerry ävät maisemat jatkamalla 
suoraan tietä 899 aapalanlahdelle. Tie 6 kääntyy 

Maisema Naapurivaaran alta Vuokatille.
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esikkotielle ja kohti Kajaania ja sen varteen osuu 
aarankylän komea kylä maisemineen. ukealla 

on useita vanhoja rakennuksia, joista tien varteen 
erikoisesti ero uu Laatikkalan kivinave a, Kana-
lan vanhat rakennukset ja ohjasmäen pihapiiri. 
Tieltä aukeaa laaja näkymä kauas lounaaseen Kor-
holanmäelle ja arkuan vaaroille. Tien sivuilla on 
arvokkaita laidunmaita ja peltoaukeaa viljellään. 
Kanalan tornimainen kuivaamorakennus peltoau-
kean keskellä on tienvarren maisemallinen kiin-
topiste.

Tien 899 aapalanlahden maisema aukeaa port-
timaisesti kohti komeaa harjupeltoa ja aapalan 
taloa maisemapuineen. Näkymä ilmoi aa autoili-
jalle, e ä nyt saavutaan vauraaseen pitäjään. aa-
palanlahden ja Sapson välissä sijaitseva kosteikko 
kanna aisi ainakin osi ain raivata, jo a rautatien 
yli ävältä sillalta olisi kaukonäkymän järvelle kohti 
itää. Se olisi maisemallisesti mainio lisä. Nopeusra-
joitukset antavat lisäaikaa tutkia maisemaa ja il-
tulan sekä Kankaalan vanhat rakennukset nostavat 
sen perinneympäristökokemusta. Särkisen lampi 
ja sen takana komeasti kohoava uokatinvaara te-
kevät aapalanlahden kylämaisemasta erikoisen.

Kuhmon suunnasta tiellä 76 sijaitseva Ontojoen 
kylä luo vanhoine rakennuksineen perinnemaise-
makohteen tien molemmin puolin. arsinainen 
pysäy äjä on kuitenkin tehokas pienen peltoisen 
kummun päällä sijaitseva iirolan riihiryhmä Ti-
pasjokisuussa. Se näkyy pitkälle tien suoralle ja 
on antanut aiheen maisemaa käsi elevään ju uun 

elsin in Sanomissa 1980 – luvulla. Otsikko kuu-
lui, ” oiko näissä maisemissa asua pahoja ihmi-
siä?”.

Saman tien seuraava maisemakohta on selkeästi 
ärkölä, joka yhdessä naapuritalojen kanssa antaa 

hyvin elävän vaikutelman yhdessä vanhan kahden 
talon pihapiirin kanssa. Erikoisen kauniin pihapii-
rin takaa näkyy laaja peltoaukea, joka laskee kohti 
pohjoista ja Kiimasjärveä. Tämä maisemakohta 
huipentuu Okkolan ja alkolan kohdalla.

Kaitainsalmen merkitys lähesty äessä kirkon-
kylää pohjoisesta tietä 888 pitkin on keskeinen. 
Salmen silta tarjoaa katselijalle laajan kirjon ranta-
maisemia, joista osa on vanhoja Sirviölän rantavil-
jelyksiä. Kaukomaisema Kiimaselle kohti itää on 
valokuvauksellinen ja alajuoksun Kusianjokisuu 
on vesilintujen levähdyspaikka. eti sillan jälkeen 

Sirviölän pellot.
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sijaitseva komea lepikkorinne loppuu Sirviölän 
peltoaukeaan ja elkolan pihapiirin kohdalle. 

elkolan lähes museomainen pihapiiri muodos-
taa perinne ä arvostavalle harvinaisen mieluisan 
maisemakohteen. aikka tie jatkuu suorana tästä 
kirkonkylälle saakka, on kirkontorni tien pää eenä 
yksinkertaisen tehokas häivy äessään tielinjauk-
sen tylsyy ä.

Sivuteiden perinnemaisemat

Sapsonrannan tie nro 9002 ei ole pekkaa pahempi 
mitä maisemiin tulee. Tie alkaa vanhan pihapiirin 
tuntumassa sijaitsevasta risteyksestä ja jatkuu iu-
kan harjanteita pitkin. Rytilahden kohdalla tie on 
maisemiltaan kuin unkaharju. Läheinen hiekka-
mon u öllyvaarassa on aiheu anut eripuraa tien 
varrella. Läheinen Sapsonrannan rantaviljelysmai-
sema on valtakunnallisesti arvokas ja tie lävistää 
sen. Kaukomaisema uokatille ei petä ja Maunus-
pellon pihapiiri luo peltoaukealle sen tarvitseman 
perinne iliksen.

Tipasojan kylän kohdalla tiellä 9005 on kauniita 
perinnemaisemia Räätäjärven rantaan ja pelloil-
le. Kylän koulu tekee paikasta arvokkaan oloisen. 
Räätäniemen talot näkyvät kauniisti kaukomaise-
mana, joskin älitalon väri iskee silmään.

Rekivaarantie 19137 tarjoaa muutaman herkul-
lisen perinnemaiseman. Koljolan ja uron koh-
dalla lepikkoinen rinnemaasto ja vanha äivölän 
pihapiiri muodostavat yhdessä käytössä olevien 
laidunmaisen kanssa selkeän perinnemaiseman 
autoilijalle. Myöhemmin seuraavan mäen päällä 
sijaitseva Rönkkö antaa kuvan korkealla vaaralla 
sijaitsevasta vanhasta pihapiiristä. Tälläkin alueel-
la laidunnetaan yhä ja lehmiä näkee varmasti. Tie 
jatkuu Saunalehtoon, jossa usean tilan yhteinen 
peltoaukea on luokiteltu arvokkaaksi perinne-
maisemaksi. Laaksomainen ja vehmas ympäristö 
on kaunis ja sen verran syrjässä, e ä aika tuntuu 
pysähtyvän.

Tuhkakylän maisema-alue a halkoo tie nro 870. 
Tien varteen ero uu kaukomaisema uokatille 
kahdestakin kohtaa, uovilan talo, Tuhkajoen sil-
ta, Tuhkalan talo, Markon pihapiiri puineen, kou-
lu, Seppälän talo ja urheiluseuran talo. eltoaukea 
on suurimmaksi osaksi yhä viljelykäytössä, joskin 
Tuhkalan ja Tuhkajoen välisen pellon koivujen kas-
vatus on hävi änyt maisemaa huoma avasti tien 
suunnasta katso aessa. Tuhkalan talo ero uu tielle 
komeimpana alueen rakennuksena.

Saman tien varressa on Taa olan pieni maisema-
alue. Kolmen talon pihapiirit ja peltoaukea todella 
vanhoine Keskitalon rakennuksineen on selväpiir-
teinen perinnemaisema ja näkyy tielle kuin tarjo i-
melta. Siihen lii yy tienvarsilepikoineen läheinen 

Kerilä, jonka vanha päärakennus näkyy puuston 
läpi siivilöityen.

arkuan kylän kohdalta saman tien nro 870 
varrelta löytyy kaksi erilaista perinnemaisemaa. 

arkuan talon ja sen läheisten talojen kohdalla 
peltoaukea vanhoine rakennuksineen on arvokas. 
Koulun ympäristö ja uoreksen pihapiiri ero uvat 
kauniina erityiskohteina.

Koirajärven maisemat ovat myös kauniit. ar-
kuan Rytylinvaaran hyvin jyrkkä rinne laskeu-
tuu Koirajärveen ja antaen ympäristölle taloineen 
hyvin vaiku ava korkeussuuntaisen kontrastin. 
Kurikassa harjoitetaan voimallista maatalou a ja 
sen ympäristöön on syntynyt komea laidunmaa-
alue tien kahta puolta. Koirajärven talon pihapiiri 
on kaunis perinnekohde tien varressa. Jos haluaa 
kokea helpolla tavalla perinnemaisemaelämyksiä, 
sen kun ajaa Koirajärven läpi hiljakseen.

Eevalan mäen yli ävä tie nro 8740 kulkee van-
han kuusikon läpi ja entisen koulun sekä talojen 
jälkeen avautuva maisema kohti etelää elähdy ää. 

Eevalan tienvarsi.
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aikalla on vanha ja kunnoste u paja aivan tien 
sivussa, sekä vanhoja sivurakennuksia ja latoja 
peltoaukealla. eltoja viljellään ja laidunnetaan, 
samoin lepikkoa peltojen takana. eltoaukealta 
avautuu komea kaukomaisema uokatille, Talvi-
vaaraan ja arkuan vaaroille.

Suuremmat tiet ovat suoraviivaisia ja näkyvät 
kauas. Maisemaan lii yvät istutukset ja puustot 
näy ävät väkivaltaisilta, mikäli on noudate u vain 
tien antamia linjoja ja painoarvoja. anhemman ja 
paikalla pitempään olleen rakennuskannan syn-
tyminen ei ole ollut sa umaa ja siten sen synnyt-
tämien linjausten ja istutusten käsi elyn tulisi olla 
määräävämpää. Näin esimerkiksi pihatien varren 
puuistutukset tulisivat maisema-arvoihin parem-
min sopiviksi, kun koroste aisiin muitakin kuin 
pelkkiä as al itien teknisiä arvoja tai metsänkas-
vatuksellisia ohjeita.

ienet tiet o avat maisemarakenteen ja sen hil-
jaa syntyneet monipuoliset arvot paremmin huo-
mioon.

Kujanteet, aidat ja niiden kasvit
ihapiirejä ja ympäristöjä ympäröivät yleensä kas-

vit ja erilaiset aidat. ihatien varteen aseteltu koi-
vukuja tuo juhlallisuu a ympäristöön ja pensailla 
tai aidoilla luodaan yksityisyydelle rajoja. uuai-
dat ovat olleet karjan ohjaukseen lii yviä rakennel-
mia. Samalla ne ero ivat yysisesti korven keskel-
lä inhimillisen pihapiirin ja ympäröivän luonnon 
toisistaan. itoja kanna aa yhä suosia, sillä niillä 
luodaan ympäristölle hoide ua ryhdikkyy ä ja 
erotetaan selkeästi oma tila yhteisestä. itauksen 
tyypissä kanna aa olla tarkkana, sillä karjalle tar-
koite u aitaus ei väl ämä ä sovi paikkoihin, joissa 
karjaa ei ole kuuna päivänä pide y.

uuston kohdalla tulee huomioida, e ä Kainuus-
sa ei puita talojen ympärillä ole ollut muutamaa 
pihlajaa tai lehtikuusta ehkä lukuun o ama a. Sa-
ma koski vaikkapa kirkkojen läheisyy ä, nykyiset 
kiero-oksaiset ikipetäjät kirkkomailla eivät kuulu 
perinteeseen, vaan osoi avat omalla tavallaan kir-
kon ulkoisen vallan taantumista: kirkon piti ennen 
näkyä laajasti ympäristöönsä.

Puukujia ja puutarhoja perinnemaisemissa

uokatin asema-alueella on kaunis puutarha, 
jonka keskuspolun varressa on kaunis koivukuja. 

lue on valtakunnallisesti arvokas asemakokonai-
suus ja kunnan omistuksessa, lukuun o ama a 
asemarakennusta, joka on tullut juuri myyntiin.

Salmelan koulun vanhat mäntypuut niemien 
kärjissä tekevät alueesta kauniin ja maisemallisen. 

Vuokatin asema-alueen koivukuja.

Kansalan puutarha.
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Laukkolahden ja Niemelän, sekä Toivolan puus-
to kirkonkylällä antavat vanhalle kylän keskustal-
le sen ilmeeseen oleellisesti kuuluvan vehreyden. 

anhassa laivarannassa ero uu koivukuja ja muu-
tamia laiturikiviä.

Syntiniemen ja kirkon ympärillä sijaitsevat puut 
luovat seudulle arvokkaan ilmeen. Nämä puut ovat 
koko alueen henkiselle ja visuaaliselle perinteelle 
hyvin tarpeellisia. Kirkon edustan puustoa voisi 
harventaa, sillä kirkon kuuluu perinteen mukaan 
näkyä ympäristöönsä.

Kansalan puusto lii yy kirkon alueeseen ja yh-
dessä Makasiinien kanssa niillä on erityinen mer-
kitys kirkonkylän ilmeelle. Kansala on kul uuri-
historiallisesti arvokas kohde.

Kantolan merkitys Sapsonrannantien risteyk-
sessä on tienvarsikohteena ilmeinen. ihapiiristä 
pienen lammin rantaan johtava lehtikuusirivi on 
huoma avan korkea ja vanha. Ympäristö on hoi-
tamaton ja pusikoitunut.

Laatikkalan puukuja pihatien varressa Juholan-
kylällä lii yy kiinteästi viereiseen männikkömet-
sään ja siksi sen olemassaoloa ei heti hoksaa. Laa-
tikkala on kul uurihistoriallisesti arvokas kohde 
ja sen ympäristössä on hämmästy äviä maisemia.

irvensaaren puutarha on ilmeinen ja kaikkein 
näkyvin kohde kunnan alueella. Saaren puusto on 
pääasiassa koivua.

iukan hiekkarannan puutarha käsi ää vanhaa 
ja käkkyräistä männikköä liikuntapaikkojen sivus-
sa. lue on hyvin hoide ua ja puille on anne u 
niille kuuluva sijansa.

Tervon kul uurihistoriallisesti arvokkaan talon 
puukuja pihapiiriin johtavalla tiellä on erikoisen 
näy ävä. Lehtikuusirivit ero uvat etenkin syksyllä 
värinsä vuoksi Sotkamon kaikkein vilkkaimmin 
liikennöidylle tielle Rauramon kohdalla. Tervon-
lammin rannassa on kunnan komein puutarha sa-
nan varsinaisessa merkityksessä. Suuret kuuset ja 
pihtakuuset luovat kauniin kuvaston lammin pei-
liin vastarannalta katsellessa. Rauramonlammin 
rannan komeat vanhat männyt ovat myös selkeitä 
maisemapuita.

elkolan kul uurihistoriallisesti arvokkaan ta-
lon kohdalla Kaitainsalmella on vanhan tien var-
ressa komea ja vanha raitakuja, joka on maisemaan 
erikoisen sopiva ja kaunis. Kaitainsalmen sillan 
pohjoispuolella on tien sivuilla komeita yksi äisiä 
kuusia, jotka ovat maamerkkimäisiä.

atoksen kul uurihistoriallisesti arvokkaan en-
tisen pappilan puutarhan puut kirkonkylällä näky-
vät komeasti järven puolelle ja aina irvenniemelle 
saakka kauniina rintamana. 

aapalan kul uurihistoriallisesti arvokkaan 
pihapiirin lehtikuusirivi on erityisen korkealla 

paikalla ja sillä on maisemallisesti huikea merki-
tys. ihatien varteen on kasvamassa lisää kujia.

rpialan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
talon sivulla entisen Sapsolan talon paikalle syn-
tynyt puutarha on hyvin näy ävä, mu a sillä ei 
ole vastaavaa laajaa maisemallista merkitystä kuin 

aapalan puurivillä.
Kuuselan ja Kukkolan talon takana sijaitsevan 

amppulammen rantaan sivuavan pienen soratien 
ympärille on kasvanut hyvin kaunis luonnonmu-
kainen lehtipuutarha.

Mustolan entisen pappilan puutarha ero uu 
etenkin Tenetille. Muutamat puista ovat todella 
vanhoja ja kookkaita.

Jäätiön talon läheisyydessä uokatissa on muu-
tamia komeita lehtikuusia ja vanha koukeroinen 
mänty, jota väitetään vanhaksi ruoskapetäjäksi. 

Tikkalanniemen talon rantaan johtavan tien kah-
ta puolta on komeat lehtikuusirivit, jotka näkyvät 
Tenetille ryhdikkäänä maastomerkkinä. Niemen 
kärjestä aina Tenetin sillalle saakka rannassa kas-
vaa haapapuutarha, joka on etenkin syksyllä mah-
tava ”värikaari”.

Korholan kuuset Naapurinvaaran harjanteella 
muodostavat komean portin vanhan pihapiirin 
kanssa. uilla on erikoisen suuri maisemallinen 
merkitys ja ne näkyvät kauas ympäristöön.

aavolan, Isoahon ja Kotiahon kohdalla Naa-
purinvaaran pihatiellä on koivukuja, johon lii yy 
Isoahon puutarha. Kolmen talon ympäristö on 
kul uurihistoriallinen kokonaisuus.

Torinkylän koulun ympäristön puutarha on 
kaunis ja monipuolinen. uut näkyvät aakintielle 
maisemamerkkimäisinä.

Tervon puutarhasta.
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aakin koulun kohdalla sijaitseva kuusipuukuja 
on selkeä tienvarren maisemallinen kiintopiste.

ohjavaaran koulun koivurivillä on samanlai-
nen merkitys.

Kokkovaaralla ohjavaaran kylällä on pihatien 
varressa koivukuja, joka lii yy kul uurihistorial-
liseen kohteeseen mainiosti.

Myllylän kul uurihistoriallisesti arvokkaan pi-
hapiirin puutarha Jormasjoella ero uu päätielle 
vehreänä ja hoide una kohtana. 

Eevalan talon ja entisen koulun välissä sijaitsee 
villiintynyt puutarha, josta raivaamalla ja kasvat-
tamalla saisi hyvin edustavan maisemakohteen. 

Tuhkalan kul uurihistoriallisesti arvokkaal-
la pihapiirillä Tuhkakylällä on pihatien varressa 
lehtikuusikuja, joka on hyvin näy ävä ja vanha. 
Sen tehoa vähentää viereisen pellon muu uminen 
koivikoksi. Tuhkakylän koulun vanhat männyt yh-
dessä komean vanhan koulun kanssa luovat kou-
lualueelle arvokkaan vaikutelman.

Tipasojan koulun ympärillä oleva puutarha on 
vehmas ja monipuolinen. Räätäniemen talon ko-
meat vanhat männyt antavat koko niemelle ilme ä.

arpuniemen entisen pappilan kuusirivillä on 
paitsi paikallista myös laajempaa merkitystä, sillä 
puurivi näkyy iukkaan Sapsojärven pohjoispuo-
lelle.

Suonenvaaran Kilpelän talon uhripihlajat ja 
puutarha on myös maini ava. ihlajat ja vanhat ra-
kennukset ovat kul uurihistoriallisesti arvokkaita.

Natura 2000 -kohteet

Natura- kohteet edustavat luonnontilaisia mai-
semia. Sotkamossa. lueilla on suuri merkitys 
luonnon tuntemista ja virkistyskäy öä ajatellen. 

lueiden valinnassa on käyte y perusteina luon-
to- ja lintudirektiiveissä lueteltuja luontotyyppejä 
ja -lajeja.

Lisätietoja: http: www.ymparisto. i de ault.
asp?contentid 84573 lan

Tuhkalan komeat lehtikuuset.
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4.  Sotkamolaisen rakennuskul uurin piirteitä

4.1 
Kehitys

itäjän alueella asu iin väliaikaisissa majoissa ja 
maakuopissa aina 1500 – luvun alkuun saakka. 
Kaskiviljely tarkoi i kausi aista asumista kaskien 
vieressä. älillä käytiin kalastamassa pitkin järviä 
pitkienkin matkojen päässä. arsinainen paikoil-
laan asuminen yleistyi Kainuussa vasta 1600 – lu-
vulla. 

lkuaikojen asumuksista on siis enää kovin vä-
hän havainnoitavaa lukuun o ama a satunnaisia 
kuoppia maastossa, joissa on saa anut olla puo-
liksi maahan upote uina laavumaisia suojia. Seu-
dullemme muu i asumaan uudisasukkaita muun 
muassa Savosta, ja heillä oli tapana pysyä omassa 
elinpiirissään mahdollisimman paljon. Kun tällai-
seen perheeseen syntyi lisää perillisiä ja työtä teke-
viä käsiä, saatiin aikaan parempia rakennuksiakin. 
Yleisin asuinrakennustyyppi oli savupir i tai jopa 
kaksi pir iä vastakkain jä ämällä väliin katollinen 
kylmä tila. Kotieläimille, jotka yleistyivät pikku hil-
jaa, tehtiin omia suojiansa. Samoin tehtiin pieniä 
suojia erilaisille varastoa kaipaaville tarvekaluille, 
ruokatarvikkeille ja vaa eille.

Nämä ensimmäiset rakennelmat sijaitsivat pitä-
jän parhaimmilla ja kauneimmilla paikoilla. sein 
paikan suoman edut olivat samoja, joita ihminen 
oli hyödyntänyt aina kivikaudelta saakka. aikkoja 
olivat etelän puoleiset järvenrantaniemet ja loivat 
muhevamaastoiset rinteet. Ensimmäisten veroja 
maksaneiden talojen nimissä esiintyi kaksi pelto 
-loppuista talon nimeä.

Erilaiset kahakat ja jopa sotiin verra avat ajat 
ovat kuitenkin hävi äneet tarkoin rantojen van-
himmat rakennukset. äki pakeni rappareita vaa-
roille havaiten samalla niiden edullisuuden myös 
viljelyyn. Kaskeaminen au oi o amaan vaarojen 
selänteet käy öön ja maaperä oli usein jopa vilja-
vampaa kuin rannoilla.

Käytännössä nykyiset asuinympäristömme syn-
tyivät 1600 – luvulta lähtien. Kirkonkylää ei vielä 
ollut, vaivaiset kirkot seisoivat (väliin horjuen) 
vuosisadasta toiseen keskellä pitäjää sijainneella 
hiekkapitoisella niemellä. Ensimmäiset virkamie-
het asuivat taloissaan pitkin vesistöjen rantamaita 
ja heidän asuntonsa olivat yleensä aivan saman-
laisia kuin muunkin väestön. Nuasjärvi ja Tene i 
näkyivät keskeisenä liikennerei inä virkamiesten 
talojen paikoissa. 1650 – luvulla laadi u ensimmäi-
nen kar a Kainuun alueelta paljastaa hyvin pitäjän 
asujaimiston hajasijoituksen. Jopa kaukaisimmassa 
perukassa Laakajärven Älänteellä oli tuolloin jo 
viiden talon kylä.  

Tiukka lännestä saapunut neliöpihapiiri valta-
si kirkon- ja virkamiesten kau a alaa  savolaisen 
perinteen mukaan rakennusten ripo elu niin sa-
notusti pitkin mäkeä nähtiin vanhana ja lähes pa-
kanamaisena piirteenä.

Haapalassa asui virkamiehiä.
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irsirakentaminen oli ainoa järkevä rakennus-
tapa. uusta tehtiin pihapiiriin kaikki rakennukset. 
Rakennukset salvo iin pitkälle nurkalle ja hirret 
piilu iin kirveellä. Kivirakentamisen alku koe iin 
Kivirannan Mar ilassa, jonne tehtiin Sotkamon 
ensimmäinen kivinave a vasta vuonna 1857. Siitä 
seurasi räjähdysmäiseksi luonnehdi ava kivina-
ve ojen rakennus uumi, joka näkyi pitäjän alueel-
la erikoisen runsaana kivinave akantana aina 1960 
– luvulle saakka. Kivinave oja on kunnan alueella 
poikkeuksellinen paljon. 

Rakennuksia ale iin tehdä kiviperustuksille 
1800 – luvun alusta lähtien ja samaan aikaan yleis-
tyivät savupiiput. Sotkamon ensimmäinen savupii-
pullinen talonpoikaispir i on tehty tie ävästi Kor-
holanmäen Nevantauksen taloon 1780 – luvulla. 

Tervansoutajat toivat uusia virikkeitä ja raken-
nustapoja Oulusta tuliaisina ja myös ikkunalaseja 
repuissaan (huom lasiruutujen mitoitus oli alku-
jaan tuohikontin koosta kiinni). ero aja keksi lasi-
ikkunoiden määrän osoi avan talon varallisuu a 
ja samoin oli piippujen määrän kanssa. Laseja alkoi 
olla suurimmissa sotkamolaisissa taloissa runsaas-
ti 1800 – luvun alusta saakka. 

Seuraava rakentamisen kehitykseen hyvin suu-
resti ja äkkinäisesti vaiku anut tekijä oli rautatien 
rakentaminen 1920 -luvulla, sillä työmailla opi iin 
uusia tapoja ja materiaaleja. lta tuule uva la ia-
rakenne eli rossi yleistyi ja sokkeli valmiste iin 
suurista lohkokivistä. etoni tuli aivan uutena ma-
teriaalina ja ”tekokivi” oli suuri puheenaihe. Sen 
haitat tiede iin jo heti alussa, mu a myöhemmin 
ne hauskasti unohde iin. Tie ävästi ensimmäinen 

etonivalu Sotkamossa on tehty rautatietyömaan 
ylijäämäsementistä okkilan riihen la iaksi. Rau-
tatie toi muassaan myös rautarakenteet, mu a siitä 
ei muodostunut yleistä rakennusmateriaalia ja – 
tapaa. 

Toisen maailmansodan jälkeen ihmiset kokivat 
vanhat rakennukset ja ympäristöt häve ävinä ja 
epäsiisteinä ympäristöinä. Niistä piti päästä eroon 
ja nopeasti. Kokemus oli niin valtaisa ja rajoja rik-
kova, e ä siitä eivät nykysukupolvetkaan ole pääs-
seet eroon. anhaan suhtaudutaan yhä säälien ja 
katsotaan kieroon korjaajaa. oispure ujen raken-
nusten tilalle tehtiin paljon ja nopeasti uu a. auh-
ti kiihtyi rajuksi 1960 – luvulla ja sen pahin hetki 
kesti 1970 – luvulta 1980 – luvulle. anhojen raken-
nusten ja ympäristöjen puolesta on tehty myöhem-
min laajaa propa andaa, joka on ollut kuitenkin 
suhteellisen hampaatonta. Ympäristössämme on 
jäljellä sääli ävän vähän vanhaa ja viimeisetkin 
ovat tulilinjalla. Siten on pakko hyväksyä ajalli-
sesti ja tyylillisesti sekoi unut ympäristömme, 
jonka leimaa-antavat 1970 – luvun piirteet pyri-
tään nyt nostamaan jalustalle. Rakennusperinteen 
selvin ohjenuora on ollut kuitenkin nuukuus. Sekin 
on hiljalleen muu umassa ja uusien sukupolvien 
korskea rakennustapa on murtanut osaltaan yh-
tenäisen elinympäristön piirteitä. Tulevaisuus on 
haasteellinen.

4.2  
Kylät

Kirkko ja sen yhteyteen rakenne u pappila hou-
ku elivat 1800 – luvulla väestöä rahan yleistymi-
sen myötä asioimaan kauppiaiden kanssa. Kir-
konkylän kehi yminen lii yy siten kauppojen, 
räätäleiden, ynnä muiden amma ilaisten syntyyn 
ja toiminta keski yi Laukkolahden rannan tuntu-
maan lähellä pääpappilaa. itäjän suurimmasta So-
palan talosta jae iin vuokraton eja, ja 1900 – luvun 
alussa tontite iin kkoniemi. Kirkonkylä ja pitäjän 

Laukkalahti keväällä.



53

napa syntyi siten vesiliikenteen keskukseen, joskin 
hyvin likellä oli, e ei pitäjä jakaantunut jo alkuun-
sa, keisarin anne ua määräyksen Jormaskylän pi-
täjän perustamiseksi: uu a pitäjää ei kuitenkaan 
muodoste u. 

Ohessa on poimi u muutamia kul uurihistorial-
lisesti arvokkaita sivukyliä.
Kirkonkylän lähiympäristön kylistä ensimmäisiä 
asuinpaikkoja on varmuudella ollut Sapsonran-
nan kylä, sillä sen ensimmäinen talo mainitaan 
veroja maksaneiden joukossa 1500 – luvun puoli-
välissä. Lounaaseen Sapsojärven rantaan laskeva 
peltorinne tervahautamaastoineen on nykyäänkin 
mitä helpoin yhdistää vanhaksi asuinympäristök-
si. ihapiirit muodostavat tällä hetkellä enemmän 
rypäleen kuin rivin. Kylä on valtakunnallisesti ar-
vokas alue.

 ovat olleet histori-
an saatossa näkyviä asuinsijoja. Järvien keskellä 
ja muhevan maaperän alueelle syntynyt kyläalue 
on ollut mitä voimallisin ja ero amaton osa kir-
konkylän kehitystä. ihapiirit sijoi uvat hajalleen, 
johtuen tilojen laajuudesta ja voimasta menneinä 
vuosisatoina. Kylän taloissa asui aika ajoin myös 
virkamiehiä.

 alueen isoilla taloilla on sa-
moin virkamiesmenneisyytensä ja maaperä pel-
tokäy öön suhteellisen otollista. Kylä on pinnan 
muodoiltaan erikoinen ja läheinen uokatinvaara 
antaa sille oman erikoistehosteensa. rpialan so-
tilasvirkatalolla on ollut kylän näkyvyydelle suuri 
merkitys historian saatossa. aapalanlahti on tyy-
pillinen rivikylä peltojen keskellä ja sen olemus 
muu uu koko ajan rypälemäisemmäksi. Kyläalu-
eella on tulevaisuudessa suuria rakennuspaineita.

Nuasjärven pohjoispuolella kehi yi Turunkor-
vaan yhden suvun toimesta Korvanniemen järven-
rantakylä pitäjän ykköspaikalle. Järvi oli kalaisa, 
pellot muhevia ja kaskivaarat suhteellisen lähellä. 
Kyläalue on yhä yhden kylätien varteen sijoi uva 
rivikylä. Kylä onkin juliste u valtakunnallisesti 
arvokkaaksi. Maisemiensa puolesta kyläalue on 
Sotkamon kaunein ja rikkain.

 muodostui rivikyläalue, mu a 
kooltaan paljon edellistä suurempi ja oikeastaan 
kolmiosainen. ohjavaaran rakennuskanta on uu-
distunut niin reippaasti, e ei kylällä ole kul uuri-
historiallisesti paljon anne avaa. erinnemaisemi-
ensa puolesta kylää on arvoste u korkealle.

Naapurinvaaran kylä on oma lukunsa, sillä alue 
on hyvin laaja ja moniosainen. Siihen kuuluvat jär-
venniemeen sijoi uva uuskonniemi, Tikkalannie-
men eri äin arvokas ympäristö, Naapurinvaaran 

alarinteen alue, varsinainen vaaranlaen kylä kylätei-
neen ja ekkilän kaunis alue. aaran lepikkorinteet 
ovat pitäjän edustavimmat ja perinnemaisemiensa 
puolesta kylä on pitäjän selvä ykkönen. Rakennus-
kul uurin puolesta kylä on ehkä edustavin Sotka-
mossa. Kylän alueen rakennuskanta on ajallisesti 
sekoi unu a, mu a muutamat keskeisellä paikalla 
sijaitsevat pihapiirit ja rakennukset tekevät alueesta 
rakennushistoriallisesti arvokkaan.

Naapurinvaaran pohjoispuolen vaarat asute iin 
ensimmäisten joukossa. Torinkylän ja aakin rin-
teet olivat kuin kaskiviljelyn oppaasta ja tarjoavat 
yhä yhdessä Naapurinvaaran kanssa poikkeuk-
sellisen paljon perinnemaisemia niitä tarvitsevil-
le. Naapurinvaara on valtakunnallisesti arvokas 
kokonaisuus.

Jormasen seutu on asute u varhain ja Tuhkalan 
taloja on ollut parhaimmillaan seitsemän kappa-
le a. Jormasjoen varressa tapaa muutaman riviin 
rakennetun talon, jotka ovat olleet historian aika-
na kookkaita kantatiloja, ja muodostavat nykyään 

. 
Vaarankylän alue on erikoistapaus. Komeiden 

vaaran rinteiden siimekseen lounaaseen laskevi-
en muhevien rinnepeltojen keskelle on syntynyt 
muutaman talon rivi, joka on säily änyt piirteensä 
näihin päiviin saakka. Rantapeltojen perinnemai-
semat ovat nykyäänkin hyvin edustavia. aaran-
kylän maisemaa halkoo esikkotie. Saman Jor-
masjärven rantaan sijoi uu Kivirannan kylä, joka 
pienenä alueena edustaa tyypillistä rivityyppistä 
kyläalue a. 

Autiojärvi.
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Vaarankylä.

 alueella on kookkaita taloja piha-
piireineen. Keskeinen kylä sijoi uu joen ja järven 
väliselle kannakselle. Rypälemäinen talojen sijoit-
telu peltoaukealle ja komeat vanhat rakennukset 
tekevät kylästä arvokkaan.

Parkuan kylän historia on erillistalojen historiaa 
ja nykyään alueella on laaja rypäle taloja vaarojen 
rinteillä. Mustolaksi aikaisemmin kutsutun kylän 
alueella on yhä paljon rakennuskul uurin komeita 
edustajia unohtama a itse arkuan jykevää isoluh-
tia ja uoreksen kaunista nave aa.

 kyläaukealla on rypälemäises-
ti muutamia taloja Nuasjärven rannasta nouse-
van rinteen päällä. Muutoin laajalla kyläalueella 
on suuria yksi äisiä taloja. Korholanmäen laajan 
rekisterikylän talot ovat olleet voimallisia ja kivi-
nave ojen määrä tekee kylästä rakennushistorial-
lisesti erikoisen. Kivirakentamisen huippu on Kes-
kitalo, jossa kivenhakkaajasuku rakensi itselleen 
kivistä kaikkea mitä halusi.

Riekinranta on pitkä kyläalue Kiimasjärven 
etelärannalla. Kyläalueella on rivi taloja kylätien 
varressa. anhoja rakennuksia on runsaasti tallella. 

anha kylätie ja muun muassa pitäjän ainoa karja-
laisvaiku einen nave a Okkolassa ovat kyläalueen 
rikkauksia.

Tipaksen alueella on useita kyliä, joista Räätä-
järven rantakylä on vanhin. Erikoisen komea nie-
mi keskellä järveä on peltoineen perinnemaisemaa 
parhaimmillaan. Rakennukset ovat hajallaan ja 
vanhoja on vähän. lueen arkeolo isten löytöjen 
määrä on sotkamolaisi ain poikkeuksellisen suuri. 
Läheinen  ympäristöineen on saman-
laista rypälekyläalue a kuin Räätäjärvikin.

Kaunis Sumsajärvi on asute u hyvin varhain 
ja paikalla toistuu järven rantaan sijoi uvat rivi-
kylätyyppi. 

aarojen päälle muodostuneita selviä rypä-
lekyliä, joiden lähtökohta on ollut yksi tai kaksi 
kantataloa, ovat muun muassa Paakki, Suovaara, 

Laakajärvellä sama vaarakyläajatus on syntynyt 
riviin ja kahdella lähekkäisellä saman vaaranselän-
teen . lueen perinnemaise-
mat ovat erikoisen kauniita.

Lehtomäen perinnemaisemia.
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4.3  
Pihapiiri ja sen rakennukset

1600 – luvun kohtuulliset ajat saivat synkän pää-
töksen 1700 – luvun alun sarkasodassa, jolloin 
rapparit pol ivat ja tuhosivat pitäjän rakennuksia 
olan takaa. ain muutama tuolloin syrjemmässä 
sijainnut tai muutoin piiloon jäänyt rakennus on 
säilynyt meidän päiviimme saakka. arva niis-
täkään on varmuudella iäkäs, sillä vanhoja hirsiä 
siirre iin uusiin rakennuksiin eli kierräte iin, ja 
hirsissä esiintyneet vuosilukukaiverruksetkin ovat 
siten usein kyseistä rakennusta vanhempia. Muu-
tama ai a on melkoisella varmuudella tuolta ajalta: 
esimerkiksi Iivon pieni verkkoai a on todella van-
ha. Myös Ruokosen vilja-ai a on yksi vanhimpia 
rakennuksia pitäjässämme. 

1700 – luvulla elämänmeno rauhoi ui rajan siir-
tyessä etäämmälle ja ruotujärjestelmä loi turvalli-
suuden tunne a. Rakennuskul uurissa tapahtui 
hyppäys, joka näkyy eri puolilla pitäjää komeiden 
vanhojen ai ojen määrässä. Otsallinen vilja-ai a 
love uine poskineen, on tyypillisin tuon ajan ai a-
tyyppi. Niitä voi ihailla kantatalojen pihapolkujen 
varsilla vieläkin. Komeita esimerkkejä löytyy muun 
muassa Kaitainsalmen Sirviölästä ja Kaikkolasta. 

i ojen poikkeuksellinen merkitys elintärkeän vil-
jan säilytyksessä aiheu i sen sijoi amisen etäällä 
pihapiiristä, mikä tarkoi i paloturvallisuu a. it-
ta oli tehty puun luonnollisista mitoista lähtevillä 
mitoilla ja oli sen vuoksi myös rakenteellisesti kes-
tävä. Ka o oli pienialainen ja sen kunnossapito oli 
mahdollista huonoinakin aikoina. 

Rakennuskul uuri kehi yi samalla kun tietous 
rakennustavoista sai vivahteita muualta maasta ja 
kauempaakin. ihapiirit pyri iin tekemään neliön 
muotoon, mu a yleisin oli kolmisivuinen malli. 
Mitä suurempi oli talo, sitä varmemmin pihapii-
ri oli neliön muotoinen. Koillissivulla oli yleensä 
päärakennus, lounaispuolella nave a, talli kaak-
koispuolella ja jos sen sivuaitoissa ei ollut tarpeeksi 
varastotilaa, oli piha-ai a eli luhti pihapiirin luo-
teissivulla. Muutamissa suurissa taloissa oli lisäk-
si pihapiirissä niin sano u pihanpää tai renkitu-
pa, jossa asuivat ren it ja piiat omissa tiloissaan. 
Muutamilla kylän taloilla oli lisäksi myllyt viljan 
jauhatusta varten. Kaikilla taloilla oli suonii yjä ja 
niiden läheisyydessä yleensä jonkinlainen suoja tai 
saunarakennus.

ihapiirin ympärillä kiersi erilaisia aitoja koti-
eläinten ohjaamisen vuoksi. Ympäristössä pihapii-
ristä erillään oli sauna, riihi ruumenhuoneineen, 
mahdollinen paja, latoja ja pienempiä elintärkeitä 
ai oja. eruna- ja sitä edeltävä nauriskuoppa tai 

kumpikin sijoi uivat usein lähirinteeseen. Suu-
remmissa taloissa oli pirtin alla holva u kivikellari. 
Neliömuotoinen pihapiiri oli äärimmäisen tehokas 
ja muodosti suojaavan kartanon, kuten Sotkamossa 
pihaa nimite iin.

erheen lisääntyessä piti ratkaista asumisjärjes-
telyt uudelleen. Tavallisin tapa selvitä tilatarpeista 
oli ahtautua yhden päärakennuksen sisälle jakaen 
talo kahtia. Korholanmäen öppölä on tästä oikein 
klassinen esimerkki.

Muutamin paikoin yksi pihapiiri laajeni toisella. 
Tämä tapahtui laajentamalla asuintilaa ja pihapii-
riä. Esimerkiksi ohjavaaran Karjala-Leppilässä 
ja Naapurinvaaran Mää älä-Ylipellolla on kaksi-
osainen kahden talon symmetrinen yhteispihapiiri. 
Tenetin Riivalissa on kahden erillisen talon yhteis-
pihapihapiiri. Naapurinvaaralla on Tikkalanniemi-
Sillankorvan ja er ula-Kemppaalan kahden talon 
kulmi ain toisissaan kiinni olevat erilliset piha-
piirit. Tuhkakylän ernunmäen talojen pihapiirit 
ovat lähekkäin, mu a eivät muodosta samanlaista 
tiivistä yhteispihapiiriä.

Kantataloilla ja muun muassa seurakunnan pa-
pistolla oli usein erilaisia vuokralaisia, palkollisia 
tai maanvuokraajia, jotka erilaisia palveluksia vas-
taan saivat perustaa torpan talon maille. seimmat 
heistä olivat torppareita ja osa esimerkiksi ruotu-
sotilaita. eidän talonsa sijaitsivat usein erillään 
oman mäen tai vaaran laen tuntumassa. Ruotu-
torppia ei ole jäljellä, mu a muita torppia si en 
sitäkin enemmän. Ne yleensä itsenäistyivät eli 
oste iin omiksi tiloikseen 1900 – luvun puolella. 

altion mailla oli kruununtorppia, jotka suori ivat 
vuokransa valtiolle. Kaikki Sotkamon kruununtor-
pat tunnetaan, mu a kaikkia ruotutorppia ei ole 
pysty y paikallistamaan. Kruunutorpista edusta-
vin on Sumsan alovaaran talo pihapiiri. Torpat 
olivat pihapiirien osalta hyvin samanlaisia kuin 
kantatalotkin, mu a niiden rakennuskanta oli ylei-
sesti o aen pienempää. 

Kunnaksen viiri.
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Esimerkkipihapiiri

Tyypillinen keskiverto sotkamolainen päärakennus 
pihapiireineen löytyy Juurikkalahden on ikosta. 
Tämä aito neliöpihapiiri on alkuperäisasuisena ai-
nutlaatuinen Sotkamossa. äärakennuksessa on 
lasikuisti, eteinen, pir i kei iö ja kaksi kamaria. 
Rakennus on multipenkkarakenteinen ja hirsipin-
tainen ulkoa. uoneiden järjestys on klassinen uu-
neineen kaikkineen ja ikkunat ovat T-mallia. 

Talon lehminave a on luonnonkivestä ja sen 
päällä on hirsirakenteinen vin i. Kivinavetan si-
vulla on sola ja sen toisella puolen heinälato. Na-
ve a on kaikkien navetoiden tyyppimalli. Kaak-
koissivulla on hevostalli ja huussi. Tallin sivulla 
on lisäksi ai aosa. 

Luoteissivulla on kaksiosainen ai arakennus.
ihapiiri on klassisen harmaa, vain talli on maa-

la u punaiseksi. olun varrella on kaunis vilja-ai a 
ja sen takana metsän reunassa riihi. ellon takana 
on sauna ja kauempana lato.

Päärakennus

ir i on asumisen perusmuoto ja kun niitä ase-
teltiin kaksi saman katon alle, saatiin varsin mo-
nikäy öinen päärakennus. Tipasjärven Kalliosta 
löytää vielä tällaisen kaksipir isen jäänteet. Toinen 
pirteistä jae iin myöhemmin kamareiksi ja eteisti-
lan perälle erote iin maitohuone eli kei iön edeltä-
jä ja siten oli kehi ynyt se päärakennustyyppi, joka 
oli vallitseva aina toiseen maailman sotaan saakka. 

etäjäniemen utiorannan päärakennus on hyvin 
auten inen esimerkki keskiverto talosta.

sein päärakennukset olivat varsin pieniä mök-
kejä ja niiden edustajan löytää aivan on ikon 
naapurista Kivijoen töyräältä: Jokelan mökki on 
harvinainen kaksitupainen pahainen mökki, jonka 
piirteet ovat klassiset. Suurin päärakennus löytyy 
Tuhkakylän Kaikkolasta, jossa kahden perheen 
suuri talonpoikainen talo on ikään kuin paritalona 
yhden katon alla. Komea on myös aapalan talo, 
jonka arvot ovat paitsi historiassa ja hyvin erikoi-
sessa paikassa, myös sen erikoisessa koristelussa. 
Rakennushistoriallisesti arvokas päärakennus löy-
tyy Tipasojan akkaralasta ja tie ävästi vanhin 
yhä asuinkäytössä pir i Tipaksen artalasta (1750). 
Kuninkaanlahden Leppilän vanha asuinrakennus 
on rakennustutkijan toivekohde ilman muuta. Ta-
lo tarjoaa erikoisen komeaa hirsityötä ja koristelu 
on ainutlaatuista Sotkamossa. Kaksikerroksisia 
asuinhirsitaloja on hyvin vähän, mu a Tipaksen 
Kuorevaaralta sellainen löytyy ja kirkonkylän a-
tos on toinen, joskin se on ollut myöhemmin myös 
muussa käytössä.

Vanha valokuva Kannaksesta.

Pelkolan talli on vanha mylly.

Juurikkalahden Hongikon pihapiiri.
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Navetta

Lähes jokaisen talon ja torpan vieressä on ollut 
rakennus kotieläimille. ikojen alussa eläimiä 
on kyllä pide y pirtinkin puolella, ainakin tuli-
palopakkasilla. Tavallisesti nave arakennus on 
sijainnut pihapiirissä talon vastakkaisella puolen, 
joskus myös kulmi ain. Nave atyyppinä nykyisin 
löytyvät navetat ovat ns. luontinavetoita ja niiden 
yhteydessä on ollut erillisiä tiloja muun muassa 
lampaille. arvinaisin on Naapurinvaaran Korho-
lan kaksikerroksinen nave a, jossa lehmät pide iin 
yläkerrassa lantalan sijaitessa alakerrassa.

Komeimmat kivinavetat löytää yvölänkylän 
yvölästä ja Korholanmäen Riekkilästä, ja van-

himman Rekivaaran Koljolasta. irsinavetoita on 
myös runsaasti vielä jäljellä, mu a niiden kunto on 
poikkeukse a huono. 

Kivinavetan teko on vaatinut poikkeuksellisia 
ponnisteluja ja rakennusaika on venynyt jopa vuo-
sikymmenen mi aiseksi. Melkoista peräksi anta-
ma omuu a osoi aa sellaisten kivinavetoiden 
rakentaminen, joissa seinät on koo u pyöreistä 
peltokivistä. Sellaisia löytää Leihuvaaran Rasista 
ja Korholanmäen Lehtolan pihapiiristä. 

anhin puunave a lienee Tervajärven talomu-
seon yhteydessä sijaitseva ja myöhemmin tallina 
toiminut rakennus vuodelta 1750. Myös Sapson-
rannan vanhan navetan vanhimmat osat ovat to-
della iäkkäitä. Kusianjärven itinniemen nave a 
on kunnoltaan yksi parhaimpia ja täydentää mai-
niolla tavalla ainutlaatuista pihapiiriä. Sumsan a-
lovaaran talon puunave a on tehty ainutlaatuisella 
taidolla. Tiilestä on nave oja tehty etenkin 1950 – 
luvulla ja parhaimman tiilinavetan löytää arkuan 
Kuuselasta. 

Yleensä malliltaan suorakulmaisia navetoita 
on koristeltu 1920 – luvulla muodikkaalla man-
sardikatolla. Näitä on jäljellä vielä muutamia ja 
komeimpia ovat aarankylän ohjoisrinteen, Re-
kivaaran äivölän, Korholanmäen Telkkälässä, 

arkuan ir imäessä ja visuaalisesti eri äin kaunis 
arkuan uoreksen nave a.

inoat kirkonkylän säilyneet navetat ovat eti-
lässä ja Kauralassa. Riekinrannan Okkolan nave a 
tarjoaa todellisen yllätyksen: karjalaisen varhora-
kenteisen eli pystypilareiden varaan sijoitetun hir-
sikehän navetan osana ja yhden katon alla. Itära-
jan pinnassa näitä karjalan puolella aikoinaan niin 
tyypillisiä pilarikatossuojia on tallella vain hyvin 
vähän, ja Okkolan nave a on sijaintinsa puoles-
ta läntisin. Okkolan varhosuoja on todellinen ra-
kennushistoriallinen harvinaisuus. Kusianjärven 

itinniemen komea nave a kätkee rakenteisiinsa 
myös varhopilareita, joten tämä Sotkamon ”ykkös-
ketjun” pihapiiri on arvokas tältäkin osin. 

Aitta

i oja Sotkamossa rii ää. Löytyy yksiosaisia vil-
ja-, jauho-, kala- ja vaikka missä käytössä olleita. 
On myös useampiosaisia luhteja, jotka ovat perin-
teisesti kuuluneet pihapiirin yhdelle sivulle. Kor-
keudeltaan aitat vaihtelevat pienistä vajaan parin 
metrin korkuisista kolme kerrosta korkeisiin ve-
roai oihin. inoa yksityistalon kolmen kerrosta 
korkea vilja-ai a on Tenetin Riivalissa. Ohtolan 
talon ai a Kaitainsalmella on todella kookas kak-
sikerroksinen yhden talon vilja-ai a. Kammiolla 
varuste uja ai oja on todella runsaasti. Suuria 
isoluhtejakin on kantatiloilla jäljellä muutamia 
kymmeniä. Näistä komein on Ruokomäki-Kivelän 
viisiosainen suurluhti. anhimmat aitat ovat 1600 
– luvun lopulta ja 1700 – alusta.

i ojen koristelussa on nähtävissä niiden eri-
koisasema. Koristeelliset hirsikonsolit, otsat tai rin-
nat, poskien leikkaukset ja oven kuviointi näkyvät 
useassa aitassa. Tässä ei nuukuu a ole harraste u 
ja koristeet ovat samanlaisia kuin yleisesti Suo-
messa on käyte y. i ojen koristelu loppui jos-
tain syystä 1900 – luvun vaihteessa. Erikoisin sal-
vostekniikka on Kotilan vilja-aitassa, jonka toinen 
sivu on tehty tyypillisellä pitkänurkkasalvoksella 
ja toinen sivu Karjalassa yleisellä viikinkinurkalla. 

arsin useassa reunakallistetussa eli ruusaukselle 
tai ruusulle tehdyssä aitassa on perimätiedon mu-
kaan ollut tekijöinä kirkonrakentajat: kirkon raken-
taminen oli hidasta ja aika ajoin siinä oli katkoksia, 
joten ruuan eteen tehtiin välillä töitä talollisillekin. 

Riivalin isoluhdin nurkkakoristeet



58  

anhakantaista patsasjalustaa hiirineen ei enää 
kunnan alueella ole. Siitä muistu avia yksityis-
kohtia on kolmessa aitassa, Tuhkakylän Kerilän ja 
Riekinrannan ärkölän vilja-aitoissa sekä Ruoko-
lahden esalan aitassa. 

Ontojoen laivamakasiinit ovat pitäjän erikoisim-
massa käytössä olleita ai oja. Kaksi hyvin kookas-
ta tavara-ai aa sijaitsee rannassa veden päällä ja 
kivien varassa. Kainuussa ei ole säilynyt muita 
laivamakasiineja.

Muut sivurakennukset

Isoimpien talojen pihapiirissä oli tavallisesti renki-
tupa tai pihanpää. Se oli yleisesti kaksiosainen ja 
muistu i lähinnä tulisijallista ai aa, mu a muun 
muassa Tipasojan akkaralassa pihanpää on nä i 
pieni talo. Suurin ja ilmeisesti vanhin renkitupa 
löytyy Korholanmäen Lontankylän Koukkarista. 

sein näillä rakennuksilla oli käy öä myös nälkä-
aikojen ruumistupana. Sellaisessa käytössä on ollut 
esimerkiksi Tuhkakylän pihapir i. Korholanmäen 

yyrön historiallisessa pihapiirissä on myös vanha 
pihanpäärakennus. sein nämä rakennukset on 
siirre y perinnönjaon yhteydessä uuteen asuin-
paikkaan taloksi. ihanpäästä on tullut harvinai-
suus.

Tallirakennus on ollut navetan yhteydessä ja 
yleensä siihen nähden kulmi ain. Sen hirsirunko 
on tavallisesti ollut lähes kaksikerroksinen, jolloin 
yläkerrassa on säilyte y hevosten heinät. Tallissa 
on hyvin usein pieni rontooniluukku heinävintil-
le. Kotilan erikoinen pihapiiri sisältää Sotkamon 
ainoan kokkitallin, joka on leveärunkoinen rinta-
luhti usealle hevoselle. Kotilan ai a on koristeltu 
mm. konsolileikkauksilla, mikä on sotkamolaisissa 
talleissa perin ainutlaatuista. Talleista saa parhaim-
man käsityksen Kaitainsalmen elkolassa, Reki-
vaaran Rönkössä, Jormasjokisuun Myllylässä ja 
Sumsan alovaaralla.

Riihiä on jäljellä todella runsaasti. Neliömuo-
toisten rakennusten sivuilla tai takana on usein si-
vutiloja saman katon alla. Läheisyydessä on myös 
tavallisesti ruumenhuone. Kuikkakylän ie olan 
riihi on hyvin näy ävä ja ruskeapintainen mallirii-
hi. Tipaksen avukkavaaran Ma ila riihen ovessa 
on Sotkamon ainoat kaksiosaiset susiluukut. Sa-
mainen rakennus on muutoinkin eri äin edustava.

Komeita riihiä löytää myös Kiantaperän ak-
karalasta, Tuhkakylän Ma ilasta, Naapurinvaaran 
Tikkalanniemestä ja Saukon Ällästä.

Sotkamossa on tietoa vain kahdesta tuulimyllys-
tä, joista toisen runko on nykyään Naapurinvaaran 
lomakylän majoitusai ana ja toinen Rekivaaran 

uron kotimuseona. 
Jokiniemen saunan ovelta.

Maaselän aseman pittoreski talli.
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Kylillä on ollut useitakin pajoja eri talollisilla. 
Naapurinvaaralla utiojärvellä ja Ronkaalassa 
on kummassakin oma paja, vaikka ovat läheisiä 
naapuritaloja ja myös er ulasta löytyy raudan-
käsi elylle rakennus. Korholanmäen Keskitalon 
paja on tehty kivestä. ohjois-Tipaksen iltulan 
talon pihapiirin sivulla järven rannassa sijaitsee 
osin rinteeseen upote u paja. 1950 – luvulla ra-
kenne uja pajoja löytää esimerkiksi Rauramonpel-
lon Tervosta ja Naapurinvaaran Mustaniemeltä. 
Korvanniemen aljakan talon paja sijaitsee todella 
hienon järvimaiseman sivussa. ohjavaaran asik-
kavaaran Törmän paja on hieno yksilö.

ikaisemmin yleisiä kuivaamorakennuksia on 
jäljellä hyvin vähän. arkuan talon kuivaamo on 
kylätien varrella ja näy ävä. Tipasjärven Kalliossa 
on erikoisen hieno kuivaamo sijoite una kummun 
sivulle, samoin kuin einävaaran Rusalassakin, 
missä kuivaamo toimii myös paikallistien varressa 
näy ävänä kiintopisteenä. usista kuivaamoista 
ehkä suurin on Eevalan mahtava rakennus ja ta-
kuulla kaikkein eniten huomiota herä ävä aaran-
kylän Kanalan korkea kuivaamo hyvin kauniissa 
maisemassa esikkotien varrella.

ihapiireissä on usein ollut muitakin kevyempiä 
rakennuksia, mu a erikoisin on kirkonkylän Ran-
tatiellä sijaitseva vanha kansallisroman ista tyyliä 
mitä puhtaimmin edustava Kajaanin pormestari 

yökyn lapsilleen rakennu ama leikkimökki. Ra-
kennus on juuri kunnoste u. 

Tikkasen matkailijakodin takapihalla on kirkon-
kylän ainoa huvimaja ja klassista tyyliä edustava 
rakennus on siten harvinaisuus. Muita vanhoja hu-
vimajoja löytyy vain iäkkäiden huviloiden liepeil-
tä Korvanniemen arreniemestä ja Korholanmäen 
Lontanniemen lppilasta.

Kivikellareita on etenkin isompien talojen yhtey-
dessä ja niitä ei ole pure u sitä tahtia kuin muuta 
rakennuskantaa niiden ympäriltä. anhaan mal-
liin pir irakennuksen alla olevia kellareita on 
kuitenkin jäljellä hyvin vähän. Tikkalanniemen 
Sillankorvan kellari on tällainen. Korholanmäen 
Muholan pihanpäärakennuksen alle johtavan por-
taan päälle rakenne u katos on pitäjän erikoisin ja 
mystinen on koko rakennus muutoinkin. ääpap-
pilan kivikellari kirkkoherran viraston läheisyy-
dessä on mahdollisesti iäkkäin. ärkölä- äätalon 
yhteiskellari on kooltaan mahtava, sillä se on ra-
kenne u pitki äin kahdella sisäänkäynnillä. aa-
rankylän Kapakan kellari on hieno rakenteeltaan 
ja saman moinen on Kivirannan uistolan kellari. 
Kaikkein ihmeellisin ratkaisu löytyy Korholanmä-
en Keskitalon talosta, jossa päärakennuksen alla 

on kaksi kiviholvikellaria omine sisäänkäyntikäy-
tävineen. Koska talo sijaitsee rinteessä, on toisen 
kellarin sisäänkäynti samalla toisen kuistin korkea 
perustuskiveys. Ratkaisu lähentelee linnamaista 
olemusta.

Mu a kaikkein suurin kiviholvikellari löytyy 
Kuninkaanniemen vanhan päärakennuksen alta. 
Kei iöstä laskeutuva porras johtaa pitkään holviin, 
jolla lienee pituu a yli kaksikymmentä metriä, sil-
lä tila ulo uu maan alla talon ohi. Kuninkaannie-
men mallitilalla myös kellarin on pitänyt olla suuri. 
Tässä kellarissa on säilyte y muuna muassa kylä-
alueen kermatuotantoa ennen kuljetusta veneellä 
eteenpäin. Korholanmäen Riekkilän ja Rommakon 
päärakennusten päädyissä sijaitsevat ja samanlai-
sella kei iöstä johtavalla käytävällä varustetut 
kellarit ovat suuria, mu a edellistä kuitenkin pie-
nempiä.

Toisen maailman sodan jälkeen vanhat pihapii-
rit haka iin pol opuiksi ja tilalle tehtiin kovalla 
tohinalla muun muassa puolitoistakerroksisia ja 
sahanpurueristeisiä taloja. iharakennukset uusit-
tiin muuraten nave a tiilistä ja naulaten sivura-
kennukset laudoista. Jälleenrakennuskauden kau-
neimmat kohteet löytää Kalmoniemen Kunnaan ja 

ohjois-Tipaksen Nurmiahosta eli varsin lähekkäin 
Kiimasjärven kahta puolta.

Muholan kellarin kuisti.
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Tavallisesti vanhaa pihapiiriä laajenne iin tarjo-
ten tilaa traktoreille työkoneineen ja vanha tiukka 
pihapiiri hävisi. ähitellen konesuojat kasvoivat ja 
viime aikoina navetoista on tullut hotellin kokoi-
sia mammu eja. anhastakin pihapiiristä on tullut 
tuotantolaitosympäristö, jonka arvot eivät nojaa 
paikan kul uurihistoriaan. On hyvin harvinaista, 
e ä tilan nykyiseen olemukseen ja ulkonäköön on 
paneudu u kokonaisuutena, oli tila si en vanha 
tai uusi.

4.4  
Julkinen rakentaminen, 
teollisuusrakennukset, 
savottarakennukset, ym.

Julkinen rakentaminen tarkoi i aluksi pitäjän 
alueella kirkon ja sen pappiloiden rakentamista. 
Kirkkoja tehtiin useita vuosisatojen aikana ja niistä 
enemmän kohdassa Sotkamon kirkko, Kirkonkylä. 

luksi altamon seurakuntaan kuuluneen Sotka-
mon ensimmäinen rukoushuone lienee sijainnut 
Rimpilänniemellä, missä sijaitsi altamon pappi-
lan vuokratalokin. uonna 1647 valmistui saarnas-
huone, joka eräiden lähteiden mukaan olisi voinut 
sijaita Sotkamojärven Koivistonniemessä. appi-
loitakin oli useita eri paikoissa, samoin lukkarin 
taloja. appiloista näy ävin on yhä pystyssä ja kor-
jauksen alla oleva arpuniemen entinen pappila. 

atoksen pappila on ollut alun pitäen nimismie-
hen asunto. ieni rakennus on tyylillisesti sekoitus, 
mu a kauniissa paikassa ja ulkoasultaan erikoi-
nen. Tierakentamisen alkuaikoina kylät velvoitet-
tiin rakentamaan ja pitämään huolta muun muas-
sa silloista eri puolilla pitäjää. Tikkalanniemellä ja 
Kaitainsalmen Sirviöllä ja Räätäjärven eiskalalla 
olivat talojen hoitamat lossit. Majataloja syntyi 
muutamiin keskeisellä paikalla olleisiin taloihin ja 
yksi kuuluisimpia oli Sopalassa keskellä pitäjää. 
Sotkamossa on jäljellä kaksi varmuudella alku-
peräisellä paikalla sijaitsevaa kievarirakennusta: 
Iljanan äivölä ohjois-Tipaksella ja ohjavaaran 
Kokkovaaran talo, jonka kamari toimi i kievarin 
virkaa 1900 – luvun alussa. Kolmas kievarina toi-
minut rakennus sijaitsee Sumsan Kotilassa, mu a 
se on ilmeisesti toiminut kievarina jo ennen nykyis-
tä sijoituspaikkaansa suvun kantatilalla Niskalas-
sa. Kotilan kievariai a on sisustuksensa puolesta 
varsin omaperäinen.

Esivalta tarkoi i aluksi pro ossia, joka asui käy-
tännössä kuten rahvaskin. ro ossin sijaan vali iin 
myöhemmin nimismiehiä, jotka asuivat Sotka-
mossa kirkonkylän läheisissä taloissa. Talot olivat 
kookkaita, mu a vasta 1800 – luvun lopulla niihin 

Toivola.

”Kulttuuritalo” Aatos.
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ilmestyivät erilliset huonetilat virantoimituksel-
le. Samoissa taloissa asui usein myös piiskurit ja 
kyytirä ärit. Kajaanin Komppanian perustamisen 
jälkeen vali iin sen upseereille talot, joita Sotka-
mossa olivat rpialan, yyrön ja Katerman n ila 
talot. Katerma on nykyään Kuhmon puolella ja sen 
tarkemmat tiedot voi löytää Kuhmon kul uuriym-
päristöohjelmasta (s. 91).

Käräjiä istu iin napataloissa, kuten muun mu-
assa Tikkalanniemellä, Sopalassa ja Laatikkalassa 
eli Kärnälässä. itäjän kirjureilla oli omat tilansa, 
joissa hoitivat virkaansa. Kuuluisimpia näistä ovat 
Riivali, Kohvero ja alola eli vanha Kallio. Kirkon-
kylän Niemelä on vanha virkatalo, joka toimi alun 
perin asuin- ja kaupparakennuksena. Myöhemmin 
siinä toimi kirjasto, koulu, lääkärin vastaano o, 
jne. Niemelä on nyt iltapäiväkerhokäytössä ja kun-
nan omistuksessa. Muita kirkonkylän vanhoja ja 
arvokkaita julkisia rakennuksia ovat Tikkasen mat-
kailijakoti, nuorisotalo Rientola, Salmelan vanha 
koulu ja Makasiinimuseon rakennukset. uden 
rakennuskannan komeita edustajia ovat vanha 
Maakunta, palolaitos torneineen, seurakunnan 
seurakuntatalo ja hautausmaa kappeleineen.

Teollisuu a ilmestyi Sotkamoon Laakajärvelle 1800 
– luvun puolivälissä, jolloin koko valtakunnassa he-
rä iin valmistamaan rautaa järvi- ja suomalmista. 
Laakajärven masuuni oli etäjäkoskessa ja toimi 
suhteellisen vähän aikaa. Se oli kuitenkin iso laitos 
ympäristössään ja siitä sai hyvälaatuista rautaa. 

1800 – luvun puolivälin jälkeen kirkonkylän ir-
vensaareen peruste iin nahkurinverstas ja myö-
hemmin toinen irvenniemelle. irvenniemellä 
toimi myös sahalaitos, samoin kuin Kuninkaannie-
mellä, missä laitoksesta on näkyvissä vielä jääntei-
tä ja muun muassa savupiippu.

Myllyrakennuksia oli 1800 – luvun lopulla usei-
ta kymmeniä eri puolilla pitäjää. Niistä suurim-
mat olivat Kusian mylly, joka Sapsokosken myllyn 
ohella toimi mm. tullimyllynä ja Louhikosken myl-
ly Tipasjoella. Kusian myllyn paikalla on nykyään 
sähkölaitoksen rauniot ja silläkin alkaa olla kult-
tuurihistoriallista arvoa sinällään. Sapsokoskella 
on jäljellä paitsi patolai eet, myös jauhomyllyt ja 
sähkötur iinit, joten sen arvo on monipuolisuudes-
sa suurin jäljellä olevista myllyistä. Myllyn sivulla 
on sen toimintaan lii yneet kauppa- ja asuintilat. 
Louhikoskella on patolai eet, mylly heikkokuntoi-
sine rännijärjestelmineen ja myllärin talo. Myllyn 
ympäristö on kaunis, mu a kasvamassa umpeen.

Näiden lisäksi on Tuhkakylällä valtakunnallises-
ti arvokkaaksi luokiteltu puromylly, joka taitekat-
toisena on kaunis laitos. iiden mylly Laakajärvel-
lä ja Lakiahon mylly Saviahossa ovat harvinaisia 
ja Museoviraston silmällä pitämiä rakennuksia. 

Maanselän Nurmimäen mylly on yksi niistä pie-
nistä puromyllyistä, joita vielä saa aa maastosta 
löytää, mu a joiden kunto on jo yli änyt korjaami-
seen tarvi avan mielekkyyden rajan.

Tervan ”pruukamista” voisi luonnehtia esiteolli-
seksi toiminnaksi. Toiminnan laajuus ja sen mer-
kitys koko pitäjälle oli todella suuri. 1700 – luvun 
puolelta alkanut ja 1800 – luvulla välillä suhteet-
toman suureksi toiminnaksi levinnyt tervanpol o 
tapahtui yleensä mäntypuuvaltaisten kankaiden 
reunoilla maahan kaivetuissa kuopassa eli haudas-
sa. Toimintaan lii yi laajaa puunkaatoa ja – toi-
mitusta, tervanpol oa eri toimineen, varastointia 
ja kuljetusta, sekä myyntiä eteenpäin eli Ouluun 
tervanväli äjille. Toiminta jä i hautojen muodossa 
lukema omia jälkiä pitkin pitäjää. Räätäkankaan ja 

iidenportin välisen mäntykan asjuotin varrella 
on uskomaton määrä tervahautoja. Samoin on laita 
Sapsonrannan kohdalla öllyvaarassa ja oromäen 
itärinteillä.

unit tehtiin jo varhain vuolukivestä. Kyli äin 
tiede iin uunikivipaikat, mu a varsinaisiksi teol-
lisuusympäristöiksi niitä ei voi kutsua. or ivaa-
ran kivikaivos oli kuitenkin lähellä sellaista, sillä 

or ivaaran talon isäntä toimi kiven toimi ajana 
amma ilaisen o ein. 

1900 – luvun alussa heräsi ra ian tehtailla 
kiinnostus etsiä mahdollisia tehtaalla tarvi avia 
raaka-aineita ympäri Suomen. Naapurinvaaran 
Mustan ja Tuhkakylän itkälehdon kaivokset ovat 
pieniä, mu a kaivaminen tapahtui selvästi teollisin 
menetelmin. Samaan aikaan tutki iin Talvivaaran 
vuolukiviesiintymää, mu a vaikeiden kulkuyhte-
yksien vuoksi sinällään suurempi ja näy ävämpää 
kiveä antanut esiintymä hylä iin ja peruste iin 
Nunnanlahden tehdas Juukaan.

uun kasvava käy ö erilaisiin tarpeisiin synny i 
laajan teollisen toiminnan Sotkamonkin alueella. 
Tuolloin syntyivät puusavotat ja savo alaisille 
rakenne iin kämpät huoltotiloineen. aikka toi-
minta oli hyvin laajaa ja koske i suurta osaa väes-
töstä, sen pui eet ovat häipyneet unholaan, sillä 
kämppiä on enää pystyssä hyvin harvakseltaan. 
Kale oman kämppä Tipasjärven tuntumassa on 
näistä kaunein ja komein. Kämppäalueella on säi-
lynyt myös tallit, varastot kellareineen, rantasauna, 
jne. Rakennukset ovat sekä hirrestä, e ä sahatus-
ta tavarasta. Kämppä on varsin uudenaikainen ja 
tehty 1950 – luvulla. uu uite iin pitkin puroja ja 
Sotkamon vesistöä kohti Kajaania. Kuhmosta tu-
leva puumäärä tuli kokonaisuudessaan suureen 
Ontojoen ero elusysteemiin, jonka alkuperäiset 
rakenteet ovat jo hävinneet. Mu a sen viimeisessä 
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vaiheessa käyte yä Ontojoen voimalaitoksen yhte-
ydessä sijaitsevaa nipunsiirtokoneistoa alapuolisi-
ne rakenteineen pidetään arvokkaana maakunnal-
lisena kohteena. 

Edellä maini u Ontojoen voimalaitos on Sotka-
mossa ainoa lajissaan ja lii yy osaltaan Oulujo-
kivarren sähköistämisen kul uurihistoriallisesti 
arvokkaaseen rakennusketjuun. oimalaitosten 
jäänteitä löytää kyllä Kaitainsalmen Kusiankos-
kelta ja Sapsoperän Sapsokosken myllyltä.

Tiiliä tehtiin useissa kylissä, mu a suurimmat tii-
litehtaat Sotkamossa sijaitsivat Rimpilänniemellä, 
Tuhkakylän Kaikkolassa ja irvenniemellä, joista 
viimeisestä saatiin myös etonika otiiliä.

itäjän meijerilaitokset ovat olleet varsin suuria ja 
kuuluisia, mu a nykyään Kainuun osuusmeijerin 
rakennuskompleksi on ilman pääasiallista käy ä-
jää ja rakennukset rapistuvat.

itäjän alueelta on löyde y laajoja talkkiesiinty-
miä, joista suurimman hyödynnys alkoi 1960 – 
luvulla. Talvivaaran nikkeliesiintymällä ei näytä 
olevan rajoja ja siitä odotetaan yhtä kaikkien aiko-
jen suurinta avokaivosta Euroopassa uudenlaisine 
ero elusysteemeineen. Talvivaaralla on yllä ävän 
pitkä historiallinen tausta, sillä jo 1700 – luvulla sen 
Kuusimäen kalloista louhi iin koemalmia Tornion 
kaivoksille. Tuohon aikaan vaaraa nimite iin o-
peavaaraksi. Myös saksalaiset olivat kiinnostuneita 
Talvivaaran esiintymästä toisen maailman sodan 
aikaan. 
Rautatien rakentaminen toi muassaan kiviraken-
tajia, joiden tehtävä oli valmistaa siltoja. Eräs kau-
neimmista kivisilloista sijaitsee Juurikkalahden 
Juurikkapuron kohdalla. Tenetin yli ävä kaaren 
muotoinen terässilta on todella komea. Rautatie-
asemista uokatin asema on valtakunnallisesti ar-
vokas kokonaisuus. Maanselässä on vielä tallella 
puutavara-aseman asemarakennukset. Maanselän 
asema oli sotien jälkeen maan suurin puutavara-
asema. ysäkkejä ei ole enää jäljellä lainkaan kun-
nan alueella, mu a Juurikkalahden ja Saviahon 
pysäkinhoitajan talot ovat hyvässä hoidossa.

Koulujen kehitys ja sijoi uminen joka kylälle 
edelly i suunnitelmallisuu a. Siten kouluista 
piirre iin jo varhain mallikirja, jonka eräs versio 
on Sotkamon vanhin koulurakennus Eevalas-
sa. Kauniita kouluja tehtiin myös ohjavaaralle, 

aakkiin, Naapurinvaaralle, Suovaaralle, einä-
mäelle, Ontojoelle, Tipasojalle, Lon aan, Laakajär-
velle, Tuhkakylälle, arkualle ja Korholanmäelle. 
Näistä vain Suovaaran koulu tehtiin tiilestä, kun 

Kusian pato.

Himmelin eteistila.
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muut olivat hirrestä. Laakajärven kouluun tehtiin 
luokkahuoneita kahteen kerrokseen, mikä oli eri-
koista tuohon aikaan. Naapurinvaara on paikkansa 
vuoksi erikoinen ja tyylillisesti ainoa, joka vii aa 
kansallisromantiikkaan ja nikkarityyliin. Koulu 
lii yy Naapurinvaaran kul uurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen ympäristöön yhtenä sen rakennushis-
toriallisesti arvokkaista kohteista. Sotien jälkeen 
tehtiin kouluja suorastaan liukuhihnalla ja niiden 
parhaimmisto on yhä pystyssä, mu a vain osa on 
koulukäytössä. Näistä kouluista on vaikeaa hakea 
arvokkaimpia, mu a komea on Torinkylän suuri 
kaksikerroksinen koulurakennus ja einämäen 
suuri uusi koulu. Yleisesti o aen koulut tehtiin 
aina parhaan tietotaidon varassa ja parhaimmista 
materiaaleista kylän keskelle. usimmista kouluis-
ta entinen metsäoppilaitos eli nykyinen Leivolan 
koulu on tyylipuhdasta re ionalismia ja muutoin-
kin tarkoitukseensa sopiva sekä kaunis.

anhustenhoito sai ensimmäiset tilansa Ruokolah-
den talon maille rakennetuista laitoksista, mu a 
ajan kulje ua niistä ohi, rakensi kunta uudet re io-
nalistista Oulun koulu – tyyliä edustavat hoito- ja 
majoitusrakennukset Sopalanpellolle. 

  
Kesäasuminen, matkailu ja liikunta

Sotkamo on kuuluisa matkailupitäjä. uoka i on 
houkutellut kau a aikain maisemien ihailijoita ja 
varsinainen matkailu käynnistyi 1800 – luvun lo-
pulla. Karelianistit, runoilijat ja taiteilijat kävivät 
katsastamassa uoka ia ja siihen ihastui etenkin 
Eino Leino. Kajaanilainen erman Ren ors hyö-
dynsi jo varhain lohikalastusmatkailun yhteydessä 

uoka ia ja rakennu i Kaitainsalmelle kalastus-
majan.

Kajaanin kehi yminen ja kesäasuntojen rakenta-
mistarve suuntautui 1900 – luvun alussa kaupun in 
itäpuoliselle Rehjalle ja Nuasjärvelle. Kesäasuntoja 
tehtiin myös muun muassa Sokajärven ympäris-
töön, mu a Nuasjärvi houku eli hyvillä vesiyh-
teyksillä. urjehtiminen ja ensimmäiset moo ori-
veneet tulivat käy öön, joten huvilan saa oi raken-
taa suhteellisen etäälle. Nuasjärvelle tehtiin ennen 
maailmansotia arviolta 12 huvilaa. Osa niistä oli 
hyvin tyylikkäitä ja osa vanhoja torppia. yvin use-
assa talossa oli lisäksi kesävieraita, joille oli vuok-
ra u esimerkiksi aitasta huonetilaa. Nuasjärvelle 
teki huvilansa muun muassa seminaarin lehtorit 

adol  Taipale (huvila lppila), arri Linnanniemi 
( arreniemi), Eemil Sipilä ( äiväkumpu) ja Eelis 

esterlund (myöh. eiste, huvila eistenniemi). 
Samoin rakennu ivat huvilan apteekkari l ert 
Isotalo (huvila orsmala), läänin asessori iljamaa 
(huvila Tuulikinniemi) ja kauppias Ser ei Ipato  
huvila Tyyniranta). 

Säveltäjä rmas Maasalon suunni eleman lp-
pilan huvilan historiaan lii yy myös Kajaanissa 
uransa luonut arkkitehti Eino itkänen, sillä hän 
omisti paikan 1950 – luvulla ja muu i huvilan 
ulkonäköä. Tyylillisesti rakennus on nyt sekoitus 
kansallisromantiikkaa ja unktionalismia. lppi-
lan ympäristö on poikkeuksellisen komea ja aivan 
rantaan hurjan hienoon maisemaan sijoi uva Ei-
no itkäsen suunni elema savusauna on pitäjän 
kauneimpia. 

Alppilaan tultiin Kajaanista näin komealla veneellä.

Alppilan sauna sijaitsee kirjaimellisesti rannassa.



64  

arreniemen huvila sijoi uu huikaisevaan nie-
meen Nuasjärven pohjoisrannan lehtomaisemassa 
lähes vastapäätä lppilaa. Eri äin korkeatasoisesti 
rakenne u arreniemi oli pitkään muun muassa 
Luontoradion kau a laajasti tunnetun Kauri Mik-
kolan suvun huvila. Rakennus on tyyliltään hyvin 
seesteisen kansallisroman inen ja sen viimeisin 
omistaja on saanut huvilan korjaus- ja muutos-
työstä Oulun läänin rakennussuojelupalkinnon. 

arreniemi muistu aa paljon Ilmari Kiannon Tur-
janlinnaa.

uvila orsmala edustaa 1920 – luvulla val-
linneita tyylillisiä muotivirtauksia, sillä siinä 
voi havaita paitsi kansallisroman isia piirtei-
tä, myös kepeän klassisia aiheita sekoi uneena 

ohjois- merikkalaiseen sin le – tyyliin. Raken-
nus on toteute u eri äin korkeatasoisesti ja sen 
nykyinen arkkitehtiomistajasuku vaalii sitä kuin 
kukkaa kämmenellä. uvilan alue muodostaa 
kokonaistilataideteoksen ja sen säily äminen on 
haasteellista.

uvila Sipilä edustaa selkeästi 1910 – luvun 
lopulla vallinnu a kansallisroman ista tyyliä. 

yöröhirsisen huvilan sisustus on eheä ja muun 
muassa takka on erikoisen kaunis. uvila sijait-
see Sotkamon kauneimman la uunimaisen lahden 
rannassa.

Nuasjärven kauneus ja sijainti ovat houkutelleet 
toisen maailman sodan jälkeen kiihtyvässä määrin 

kesäasuntoja ja huviloita, joista esimerkiksi eter 
von a hin huvila Kärennivu on rakennusteknises-
ti arvokas. Sotkamon vesistöjen varsilla on nykyisin 
lukema omia kesäasuntoja. Kaitainsalmen pohjois-
rannalla sijaitseva huvila Nikula on näistä moder-
nein ja näy ävin kokonaistaideteos. Jäätiönlahdella 
sijaitsevan Katinkullan lomakeskuksen syleilyssä 
on tuore kokous- ja juhlatilaisuuksiin tarkoite u 

uokatin iekkahovi, jonka ansiot ovat hyvin kor-
kealaatuisessa arkkitehtuurissa toteutuksineen.

Kirkonkylän Rytilahdessa sijaitsee partiolais-
ty öjen talo ja sen vieressä entinen olarin raken-
nusliikkeen vierasmajakompleksi, joka on vasta 
muute u laajentaen seurakunnan leirikeskukseksi. 
Rytilahden keskus sijaitsee hyvin kauniilla paikalla 
ja kokonaisvaltaisesti asemoitu arkkitehti runo 
Eratin suunni elema moderni sommitelma miel-
ly ää silmää. 

Matkailu- ja liikuntarakentamisen erikoisin ra-
kennus sijaitsee lähellä uokatin urheiluopistoa ja 
on esa- ekka Sarparannan ideoima maailman en-
simmäinen hiihtoputki. Sen on rakennusteknisesti 
arvokas rakennelma ja tulee olemaan myöhemmin 
kul uurihistoriallinen erikoisuus.

uokatin merkitys liikuntaympäristönä on to-
della suuri ja se tulee vain kasvamaan. rheilu-
opisto aloi i varsin pienissä pui eissa sotien jäl-
keen ja sen vanhimmat osat on äske äin juliste u 
maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. 

Hiekkahovi.
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Vuokatin perinnemaisemiin kohdistuu tulevaisuudessa voimakkaita maankäyttöpaineita - Riivalin ladolta Vuokatille.
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5.  Kohteet kyli äin
Kohteet on lueteltu lähinnä koulupiirien mukaisten 
kyläalueiden mukaan. Jako on osin väkivaltainen ja 
sitä on muokattu omapäisesti muutamien rajauksien 
osalta. Kyläjako ja kohteet kylittäin löytyvät ohjelman 
lopusta.

5.1  
Haapalanlahti – Määttälänmäki 
– Vaarankylä – Vuokatti

runsaasti perinnemaisemia ja arvokkaita pihapiirejä
Urheiluopiston ja Vuokatin rautatieaseman alueet

uokatin vaaraketjun pohjoinen päätepiste on 
maisemiensa puolesta erikoisen komeaa seutua. 

uokatilla on ollut aina keskeinen asema sotka-
molaisessa hen enmaisemassa. Ympäristön pää-
piirteisiin kuuluvat itä-länsisuuntainen harjuketju 
ja Sotkamon vesistön suuret järvet ja Tenetin joki. 
Ikiaikaiset vesireitit Karjasta, Repolasta, ienasta 
ja Oulujärven suunnasta sivuavat paikkaa. Maayh-
teydet ristesivät Tikkalansalmessa, jonka Naapur-
invaaran puolelle syntyny ä kiinteä asuinpaikkaa 
pidetään yhtenä Sotkamon vanhimmista.

Kylät ovat saaneet nimensä yleensä vanhimmis-
ta taloista ja niiden kantasuvuista. aapalassa asui 

aapalaisia, Mää älänmäellä Mää iä. aaranky-
län nimen tausta on selvä, komean vaaran rinne 
aivan talojen sivussa, mu a uokatin nimen tosi-
asiallista syntyperää ei tiedetä. aikallisen murteen 
mukaan vaara on ”vuora” ja kun siihen yhdistää 
erään alueen yleisistä pedoista, ilveksen eli katin, 
voisi syntyperä olla vaikka tästä lähtöisin.

rkeolo isia löytöjä alueelta on tehty suhteel-
lisen vähän, mu a uokatin alueeseen lii yviä 
vanhoja tarinoita on sitäkin enemmän.

aapalanlahti on alueen näkyvin maaseutu-
mainen kohde. Ympäristössä on viljeltyä peltoa ja 
paikoin tiheääkin asutusta. rkeolo isia löytöjä on 
vähän, mu a vanhoja rakennuksia lähiympäristöi-
neen on säilynyt suhteellisen paljon.

uokatin ympäristö on kehi ynyt nopeasti eten-
kin matkailun alalla. uokatin asema-alue, uoka-
tin urheiluopisto ja uokatinvaaran historia ovat 
ohi ama omia alueen kul uurihistoriallisessa 
tarkastelussa.

Pohjolan maisema

Mä vuorell’ seisoin Vuokatin,
Ihailin maisemaa,
Ihastuin sekä huudahdin:
”Oi kaunis Kainunmaa!”

Tunturihuiput korkeat 
Kaukaa nyt sinersi,
Ja kalliokuilut huimaavat
Mun alla ammotti.

Ja vaaranrinteet metsäiset
Kylineen peltoineen,
Ja järvet heleet siniset
Kauneine saarineen. 

Sen kaiken säteillessä näin
Mä aamuauringon,
Ja riemun tunsin syömessäin:
”Tää Suomenmaata on!”

Runokokoelma: 
Tunteitani (julkaistu 1949, Kirjokeppi)
Tekovuosi: n. 1890
Lähde: Eino Leino,  Runot Eino Leino. 
1: 1887-1897.  1961. ki: Otava,  s.248-249

Haapalanlahden pellot ja Vuokatti.
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Jormasjokisuussa on huviloita ja kaunis Mylly-
län pihapiiri. Jormasjoen varrella Mää älänmäellä 
ei ympäristössä ole vanhaa juuri säilynyt. Eevalas-
sa perinnemaisemia sen sijaan on ja alueelta löytyy 
myös kunnan vanhin koulurakennus. Myös aa-
rankylällä saa vielä ihailla sekä perinteisiä maisemia 
laidunmaineen e ä vanhoja rakennuksia. 

lueen läpi kulkeva tiestö on runsas ja tienvarsi-
maisemia on paljon. aapalanlahden läpi kulkeva 
päätie on todella kaunis maisemiensa puolesta ja 
kylän rakennuskanta on edustavaa. aarankylän 
uusi päätie ja vanha kylätie ovat loistavia maise-
mallisesti. esillä Jäätiönlahti ero uu edukseen.

Maisemallinen kruunu on tietysti uoka i mo-
nine vaaroineen. Korkealta avautuvissa maise-
missa korostuvat yhä korpi, järvet ja vaarat, joista 
Naapurinvaaran suunta myös kul uurimaisema-
na. aaramaisemia on paljon, mu a etenkin ort-
timäen ja eikkilän niityiltä voi nähdä kauniit ja 
jo pitkään ihaillut maisemat.

anhoissa taloissa on useissa vanhoja esinei-
tä, mu a aarankylän lapihassa on ainoa oikea 
erillinen rakennus vihi y tähän käy öön. Tämän 
kotimuseon kokoelma on kohtalaisen laaja.

lueen rakennuskannasta ero uu aapalan 
suuri päärakennus ja kaunis utiorannan torppa. 

erinnemaisemista aarankylän Kapakan rantalai-
dun on riemastu avan kaunis ja monimuotoinen. 

vanha torppa vuodelta 1860

utioranta sijaitsee etäjäniemen lehtomaisessa 
rantalepikossa niemen koillisrannan tuntumassa. 

anha torppa on saanut uuden asuinrakennuksen 
vuonna 1860, muita rakennelmia ei ole enää jäljellä. 
Rakennus on yhä lähes alkuperäiskunnossa, joskin 
korjaus on suunni eilla. Matala maja koostuu pir-
tistä, eteisestä maitohuoneineen ja kahdesta kama-
rista, joista toista on käyte y talvellakin. Rakennus 
on museaalisesti erikoisen merki ävä, sillä kaikki 
on säilynyt yksityiskohtia myöten.

Eteiseen pääsee pienoilla ulko-ovesta, joka on 
harvinainen sisäänpäin aukeava kolmilautainen 
pieniovi. Ovessa on puusaranat ja arokkimai-
set vuorilaudat. Eteinen on pieni lautala iainen 
ja karkea tila, josta pääsee vasemmalle vanhan 
pienaoven kau a pieneen pir iin. irtissä on iso 
luonnonkiviuuni helloineen perinteen mukaisesti 
oven oikealla puolen. unissa on patsaspiippu ja 
sen alla puuruppu hiililuukkuineen. erustus on 
multipenkki ja sillan alle pääsee luukusta. Seiniä 
kiertävät penkit. altijahirsi on muhkea puu ja 
kaikki pinnat ovat savun kyllästämiä. 

Talvilämmin kamari on varuste u kulmauunil-
la ja seinät sekä ka o ovat paperoituja. La ia on 

Autiorannan pärevuorattua päätyä.

Eevalan paja.

Haapalan erikoinen talo.
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maala ua lautaa. Kamari on päällyste y ulkoa pä-
reellä 1900 – luvun alussa. ienempi kylmä kamari 
on maapohjalla. 

utioranta on irtaimistoineen museokelpoinen 
ja sen säily äminen on kul uuriteko. Kohteella on 
huoma avan suuri kul uurihistoriallinen arvo, jo-
ka tulee rakennusta korja aessa o aa huomioon.

Katso ohjasmäki – Eerola, aarankylä

historiaa
vanhoja rakennuksia
maisema-arvot, tienvarsimaisema
perinnemaisema

Nuasjärven ja Jormasjärven välisellä mäellä Jor-
masjoen pohjoispuolella on yksi vanhimmista Jor-
masjärven asuinsijoista. Läheisen Mää älänmäen 
Jormasjoen kantatalon nimi muu ui Mää äläksi 
ja Eevalaksi 1650-luvulla. Yhden nimen alla pystyi 
olemaan useita savuja monien kilometrien päässä 
toisistaan. Talolla on ollut mm. monta torppaa, joista 
mm. epolehto (ennen isoajakoa Leppiaho) kehi yi 
myöhemmin itselliseksi taloksi, katso epolehto, 
Jormaskylä. Eevalan ruotusotilaan torppa eli Tolppa 
on sijainnut talosta n. 500 metriä lounaaseen.

Taloa asu i pitkään Korhosten suku. Tästä suku-
haarasta ovat peräisin kirkonkylällä myöhemmin 
vaiku aneet kauppiaat ja leipurit. 1930 – luvulla 
paikka siirtyi Karjalaisten suvulle, joka sekin kytkey-
tyy kaupantekoon sekä Kuhmossa e ä Sotkamossa.

Eevalassa oli ensimmäisten joukossa suovilje-
lyksiä jo 1910 – luvulla. Kajaanin Maanviljelysseu-
ralle järjeste iin tutustumisretki viljelyksille 1911. 
Tilaisuudessa esiintyi seitsenmiehinen torvisoit-
tokunta ja tilaisuus lopete iin kajau amalla yh-
teisäänisesti tuore Nälkämaan laulu. iime sotien 
jälkeen Eevalasta on pure u uokatin rheilu-
opistolle uudelleen pystyte y sauna ja Särkelänä 
ja Onnelana tunnetut rakennukset.

uonna 1930 talo oli yksi suurimmista viljely-
tiloista Sotkamossa. eltoa oli tuolloin 29 hehtaa-
ria, laidunta 10 ja viljelyskelpoista maata jopa 50 
hehtaaria.

Talon komea ja erikoisen suuri päärakennus tu-
houtui salaman iskusta 1970-luvulla.

Nykyinen pihapiiri on kaksiosainen ja epäyhte-
näinen. anhasta rakennuskannasta on jäljellä kak-
si ai arakennusta, joista toinen on suurikokoinen 
vilja-ai a ja toinen kaksiosainen piha-ai a. itan 
yläkertaan johtaa ovi ja portaat rakennuksen pää-
dystä. Eevala-Mustolamutka – tien läheisyydessä on 
riihi ja vasta kunnoste u tuohimalkoka oinen paja-
rakennus. ihapiirien itäpuolella pellon reunassa on 

todella suuri rankorakenteinen puimalarakennus. 
Isosta vuonna 1892 rakennetusta kivinavetasta on 
jäljellä rikkonainen puolikas.

Eevalan talon lähellä sijaitsee vuonna 1894 ra-
kenne u Jormasjoen koulu, joka on Sotkamon kun-
nan vanhin säilynyt koulurakennus.

Eevalan vanhat rakennukset ovat rakennushis-
toriallisesti arvokkaita. Maisemallisesti kohde on 
eri äin näkyvällä paikalla paikallistien varressa. 
Eevalasta avautuu laaja maisema, joka käsi ää 

uokatinvaaraketjun, Jormasjärven ja arkuan 
vaarat.

komea sijainti ja henkilöhistoria
erittäin hieno päärakennus, kuistit ainutlaatuiset
kotipuutarha
maisema-arvo, tienvarsimaisema

Maisemallisesti mahtavalla paikalla sijaitseva aa-
palan talo korkeine lehtikuusikujineen on vanha 
asuinpaikka. Jääkauden jälkeisen ncylus-järven 
korkein hiekkapenkka on lähes kuluma omana 
nähtävissä talon sivuilla.  lun pitäen Tuorinpe-
ränä tunne u aapalanlahden seutu on jakautu-
nut kahteen osaan jo 1500 -luvulla ja la-Sotkamo 
20 aapala vakiintui nimenä 1600 – luvulla taloa 
asu aneen aapalaisen suvun mukaan. aapa-
lan tilasta erote iin la-Sotkamo 20 Kukkolan talo 
vuonna 1735 Meriläisten aikaan. Isojaossa aapala 
sai numeron 9 ja Kukkola numeron 10. aapalan 
talolla oli velvollisuus pitää leivissään sotilasta ja 
hänelle olikin osoite u oikein oma puustellinsa 

arpuniemellä (Yli-Sotkamo 16 ja 21 aapala). Tä-
mä asuinsija edelsi nykyistä Ylisotkamo 19 arpu-
niemen pappilana tunne ua paikkaa. 

Korhosten suvulle talon möi nimismies ja mm. 
Kusiankosken tullimyllyn osakkaana toiminut el 
Ticcander vuonna 1904. änen aikanaan talossa oli 
myös pankkitoimintaa, sillä juuri peruste u Sotka-
mon Säästöpankki toimi tuolloin monissa kirkon-
kylän alueen lähitaloissa. Sotien jälkeen uokatin 

rheiluopisto osti aapalan maista ”syöksyrataa” 
varten hehtaarin alueen. Myös  suuri osa laske e-
lurinteistä on vanhaa aapalan maata.

Jääkauden jälkeensä jä ämän dyynimuodostel-
man päällä sijaitseva pihapiiri on nykyään kerrok-
sellinen. Komea päärakennus on dyynin eteläsi-
vulla ja pohjoisen puolella taas tuoreempi nave a 
vanhoine talleineen. Länsisivulla on kaksiosainen 
ja korkea piha-ai a ja itäsivulla kaksiosainen ait-
ta. yynille nousevan pihatien varressa sijaitsee 
kiviholvikellari. Kauempana on lisäksi vanhoja 
kuivaamo- ja latorakennuksia. 

Nykyisen talon rakennu i kan ori (lukkari) 
el intikka vuosina 1867–68. än aloi i 1870 
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-luvulla myös puutarhanhoidon talon eteläsivulla 
asiasta hyvin innostuneena. intikka omisti myös 
Kiimasjärven Salonsaaren ja Leppilän talot ja teki 
vaihtokaupan, jossa sai aapalan taloon lisämaita. 
1920 – luvulla taloon rakenne iin pir iosa ja upea 
koristeellinen kaksoiskuisti sekä vuora iin talo. 
Samoihin aikoihin talossa toimi aapalanlahden 
koulu yhteensä seitsemän vuoden ajan (oikea kou-
lurakennus valmistui 1928) ja koulua kävivät myös 
useat uokatin rautatietä rakentaneiden perheiden 
lapset. erustukset uusi iin lohkokivestä alan am-
ma ilaisilla, sillä rautatietä rakenne iin samaan 
aikaan ja rakentajia majoi ui työtä vastaan lähi-
seudun talot ja aapala täyteen. Naapuriin Kan-
kaalaan tehtiin lohkokivestä korea nave a. aa-
palan talossa on nyt pir i, kei iö ja varastotiloja, 
poiki aissali ja kaksi päätykamaria, ja sen pituus on 
noin 28 metriä. Talon erikoisuutena ovat hyvin tai-
tavasti tehdyt ikkunakoristeleikkaukset itämaisine 
lohikäärmeaiheineen. Kaksoiskuistin sisätila on itse 
asiassa suurilla ikkunoilla varuste ua yhtä tilaa.

Matala piha-ai a on huude u yhdellä markal-
la Rauramon talon huutokaupasta. Rakennuksen 
edessä on matala avokuisti. Talon alkuperäinen 
pari-ai a lienee tehty 1800 – luvulla. Sen seinien jäl-
kien mukaan ollut aikoinaan suurempi, oikea luhti.

aapala on kul uurihistoriallisesti eri äin arvo-
kas kohde. Sillä on myös suuri rakennushistorialli-
nen arvo etenkin ainutlaatuisen kuistin ja erikoisen 
vuorauksen takia.

Maisemallisesti talo on eri äin tärkeä. Se näkyy 
korkealla peltojen keskellä joka puolelle kyläalueel-
la. Korkea lehtipuurivistö luo selkeän yksi äisen 
maisematekijän etenkin lähesty äessä kylää Joen-
suuntietä pitkin. uiden kau a kylä on tunnistet-
tavissa jo pelkän vilkaisun perusteella. ihapiirin ja 
puiden suhde läheiseen uokatinvaaran rinteeseen 
on kylän maisemarakenteessa erinomaisen tärkeä 
tekijä. Kohde on myös yksi näkyvimpiä pihapiirejä 

uokatin vaaroilta maisemia ihailtaessa. ihatien 
varteen on istute u lehtipuukuja, josta tulee aika-
naan eri äin keskeinen uusi maisemallinen teki-
jä kylälle. aapalan vanhoja rakennuksia löytyy 
myös viereisen iltulan talon pihalta, katso Kan-
kaala, aapalanlahti.

kaunis haka-alue vaaran rinteessä

Ohravaaran rinteessä on eikkilän talolla har-
maaleppähaka, jota on niite y ja laidunne u lä-
hes nykypäiviin saakka. Tiheän harmaalepikon 
alla reho avat vadelma- ja mesian ervokasvustot. 

aan alueelta löytyy ahomansikkaa, kalvassaraa 
ja nurmitatarta. Ylempänä rinteessä on peltoja, 
koivutaimikko ja nuori harmaalepikko. lue a 

laidunnetaan lampailla, mikä takaa alueen säily-
misen ennallaan.

eikkilässä toimii maatilamatkailukohteena ja 
ympäristössä käy runsaasti matkailijoita, hiihtäjiä 
ja retkeilijöitä. aka-alue a kanna aisi tuoda mat-
kailijoille esille alueen ympäristökohteena ja alueen 
matkailutoimintoja rikastu avana osana. lueelta 
on mahtavat maisemat kohti kirkonkylää.

eikkilän päärakennusta on laajenne u vanhal-
la pir irakennuksella, joka on tuotu Korvanniemen 

usitalosta vuonna 2005.

Kivikautinen asuinpaikka

iekkaniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
Nuasjärven Jäätiönlahteen pohjoisesta pistävän nie-
men kärjessä. lue on lähellä uusia loma-asuntoja. 
Maaperä alueella on hienoa hiekkaa. Löydöt ovat 
tulleet esille alueella olevan paikalla aikaisemmin 
olleen lomakylän venevajan kohdalta. Löydökset 
ovat olleet kvartsi-esineitä ja iskoksia.

suinpaikkalöydöksen väli ömään läheisyy-
teen on rakenne u runsaasti Katinkullan loma-
asuntoja.

erikoisia rakennuksia
tienvarsimaisema

aapalanlahden Kankaalasta (ennen isojakoa Laa-
tikkala) erote u pieni tila sijaitsee aivan Nurmes-
tien sivussa peltoaukealla ja Särkisen lammen ja 

uokatinvaaran maisemissa. ihapiiri on kerrok-
sellinen, mu a siinä on muutama mainitsemisen 
arvoinen rakennus. Tuvan ja kamarin sisältävä 
vanha asuinrakennus on Kankaalan vanha pihan-
pää eli renkitupa, joka on yhä käytössä nykyisellä 
paikallaan. Rakennus on tehty 1800 – luvun lopulla. 
Sotkamon yhteiskoulun pitkäaikainen rehtori une 
Meriläinen oli kotoisin iltulan talosta.

anha ja eri äin kulunut otsallinen vilja-ai a on 
eräs Sotkamon vanhimpia rakennuksia. Kaarevista 
poskista on jäljellä enää vain piirteitä ja salvokset 
ovat jo huonossa kunnossa. Rakennus on tehty 
mahdollisesti 1700 – luvun alkupuolella, ellei jopa 
aiemmin. Kaksiosainen isoluhti on kammiomallia 
ja siihen on myöhemmin tehty luukulliset ikkunat. 

Rakennuksilla on poikkeuksellisen suuri raken-
nushistoriallinen arvo ja niiden maisemallinen arvo 
on merki ävä niiden sijaitessa aivan päätien varres-
sa ja hyvin näkyvällä paikalla. Kohteeseen lii yy 
myös henkilöhistoriallista arvoa.

iltulan läheisyydessä on useita muita tässä esi-
tyksessä esille tulevia kohteita mm. Kankaalan ja 

aapalan talot.
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pitkä historia, sukuhistoria
suurin sotkamolainen kivinavetta
erikoinen päärakennus

uokatinvaaran kainalossa sijaitsevalla laakealla 
kukkulalla ja Nuasjärven tuntumassa sijaitseva 
kolmen talon ympäristö on tunne u 1600 – luvulle 
saakka la-Sotkamo 24 Ko eron talon paikkana. 
Tila on jakautunut jo varsin varhain Taipaleen ja 

yvölän taloiksi, joista on si emmin kehi yneet 
nykyiset yvölän  Taipaleen ja Lepikon  Leppi-
län kaksi kahden talon pihapiiriä näkötuntumaan 
toisistaan. Ko ero – nimi on säilynyt Jäätiönlahden 
pohjoispuolella tilan nimenä. Nykyisestä Ko e-
rosta (Kovero) löytyy pieni taiteka oinen hirsitalo 
1920 – luvulta. rvailujen mukaan kantatalo on 
alkujaan sijainnut juuri tämän Jäätiönlahden tor-
pan kohdalla, mu a se olisi polte u 1500 – luvun 
melskeissä. Ko ero tarkoi aa sekä puulinnoituk-
sessa sijainnu a rintavaruste a, ”muurin kome-
roa” e ä mutkaa tai syvänne ä, minkä perusteella 
Jäätiönlahden perukka olisi luontevampi ympäris-
tö nimen syntypaikaksi. ämmästy ävän tarkassa 
kartassa vuodelta 1650 ( laes laesson) ei esiinny 
taloa nykyisen Lepikon  Taipaleen kohdalla, mu a 
Jäätiönlahdella kyllä.

Karelianismin huippuvuonna 1894 arkkitehdit 
Yrjö lomstedt ja ictor Sucksdor   tekivät ie-
naan lähes puoli vuo a kestäneen matkan, jonka 
tuloksena syntyi kaksiosainen teos ”Karjalaisia ra-
kennuksia ja koristemuotoja”. Siinä kuvataan piir-
roksella myös matkan varrelle osuneen uokatin 
Ko eron vanhaa vilja-ai aa.

yvölä on ollut yksi paikkakunnan suurimmis-
ta taloista, mistä on tietona 34 hehtaarin peltoalas-
ta, 10 hehtaarin laidunalasta ja kuuden hehtaarin 
suoviljelymaasta vuodelta 1930. Tuolloin lehmiä-
kin on ollut 24 ja hevosia kolme.

Samoin Lepikko on ollut 1930 – luvulla yksi suu-
rimpia viljeltyjä tiloja. Maata on ollut 545 hehtaaria, 
josta peltoa 27 hehtaaria.

Tätä nykyä yvölän  Taipaleen pihapiirissä on 
erikoinen yvölän asuinrakennus, iso kahden ta-
lon kivinave a, puolitoistakerroksinen Taipaleen 
talo ja yvölän puolella ai a. 

yvölän kahdella avokuistilla varuste u asuin-
rakennus on tehty vuosina 1939–1940. L- muotoi-
nen ja hirsirakenteinen talo on osin kaksikerroksi-
nen. vokuistit ovat erikoisia, sillä niiden pylväitä 
on koristeltu voimakkailla lähinnä arokkiaiheisilla 
leikkauksilla. Koristelu tulee voimakkaasti esille 
muuten hyvin suoraviivaisessa ja rapatussa raken-
nuksessa. Talo palveli Emäntäkoulun opetuskäy-
tössä vuodesta 1951, mu a varsin vähän aikaa, sillä 
jo vuonna 1959 rakenne iin läheiselle aikaisemmin 

Kohveron aitan piirsivät karelianistit esimerkkinä alueen 
rakennuksista. Piirros kirjasta Blomstedt & Sucksdorff:  Kar-
jalaisia rakennuksia ja koristemuotoja. Aitta löytyy nykyään 
Jäätiön talon pihasta.

lastenkotina palvelleelle uorelan tilalle kokonaan 
uudet koulurakennukset. Siitä lähtien yvölän 
päärakennus on ollut yhden perheen asuintalona.

Nave a on Sotkamon suurin kivinave a. al-
mistumisajankohta on haka u kiveen: 21.7.1891. 
Eri äin suurista lohkareista koo uun nave aan on 
mahtunut parsia mm. 30 lehmälle muista kotieläi-
mistä puhuma akaan. einävin i on puuraken-
teinen ja korkeaa mallia, joten rakennus on varsin 
näy ävä. Kiviosan ikkunat ovat suurikokoisia. 
Rakennus on osin huonossa kunnossa.

yvölän ai a on suorasivuinen ja kaksikerrok-
sinen. Se on ollut vilja-ai ana ja lienee tehty noin 
vuonna 1850.

Lepikon  Leppilän pihapiirissä on säilynyt 
muutama vanha rakennus, joista kolmiosainen 
pihaluhti on eri äin komea ja hyvässä kunnossa. 
Rakennus lienee tehty 1800 – luvun lopulla. Raken-
nus on täysin koristeeton. Yhteisestä kivinavetasta 
vuodelta 1867 on jäljellä toinen puoli. anhan ja 
pois siirretyn päärakennuksen alla sijainnut pe-
runakellari on yhä jäljellä. Jäljellä on myös vanha 
vilja-ai a. anha pir irakennus löytyy kahtena 
huvilana Nuasjärven rannasta.

Muuten pihapiiri on kerroksellinen erilaisine 
uusine rakennuksineen.

yvölä  Taipaleen pihapiiri on kul uurihisto-
riallisesti arvokas ympäristö. Erityisesti kivinavet-
ta on rakennushistoriallisesti arvokas, mu a sen 
säilyminen nykyisellään on uha una. Ympäristö 
säilyy kun sen peltoja viljellään vastaisuudessakin. 
Lepikon pihapiirin ympäristöä kanna aisi hoitaa 
suunnitellusti.
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kaunis perinnemaisema

Isoahon eli Isokiven vanha pihapiiri on edusta-
va näyte monimuotoista ja rehevää vaarajakson 
luontoa, jossa näkyvät niin kaski-, laidun- kuin 
nii ytaloudenkin jäljet. Tilalla on viimeksi asu u 
1960-luvulla. Isoahoon ei ole koskaan tullut tietä. 

Nykyään rakennukset ovat raunioina ja peltojen 
valtakasveina reho avat vadelma, maitohorsma ja 
koiranputki. Taloaukion eteläpuolella polun var-
ressa on paikoin melko edustavaa nii ylajistoa. 

eltoaukiota ympäröivät lepikkoniityt, joita on 
käyte y laiduntamiseen viimeksi 1960-luvulla. Sen 
jälkeen alue on ollut vielä hevoshakana. ukion 
laidoilla on jäänteitä kiviaidoista. 

Isoahon perinteinen pihapiiri eroaa jyrkästi 
ympäröivistä, tehokkaan metsätalouden piirissä 
olevista, kuuselle istutetuista alueista. 

KK-rei i kulkee Isoahon pihapiirin halki.

vanhin yhä pystyssä oleva koulu Sotkamossa

Jormaskylän kouluasiasta keskusteltiin tiiviisti 
kuvernöörin ehdo aessa koulua Naapurivaaralle 
1880 – luvulla. Kylän miehet pitivät paikkaa liian 
kaukaisena kyläänsä nähden ja ehdotus torju iin. 
Kuvernööri lähe i kuntakokoukselle kirjeen, jossa 
nähtiin tärkeäksi perustaa kouluja muillekin kylil-
le kuin kirkonkylälle ja Naapurivaaralle. usien 
koulujen perustamisesta pääte iin kuntakokouk-
sessa vuonna 1892 ja eri vaiheiden jälkeen uusi 
koulurakennus ote iin käy öön 1.10.1894. Säily-
neet rakennuspäiväkirjat kuvaavat hyvin koulun 
eteen tehtyjä suuria uhrauksia. Kyläläisten oli itse 
hanki ava ja tuotava koulun hirret paikalle. Työt 
aloite iin säännöllisesti kello neljä aamulla ja pää-
te iin illalla kello kahdeksan.

Koulurakennus on yhä pystyssä Eevalan mä-
ellä Jormasentien varressa. Koulu on muunneltu 
versio Mallipiirustuksia kansakoulurakennuksia 
varten maalla – teoksen ehdotuksesta nro 9. Raken-
nuksessa on kaksi koulusalia, käsityösali, eteistila 
ja ope ajainhuone, kei iö sekä kahden huoneen 
ja kuistin kokoinen ope ajan asunto. Tilat ovat 
yhä ennallaan. Kate on vanhaa etonitiiltä, alla 
päre. irsirakenteisen run on alla on rossipohja 
ja perustuskiveys on kauniisti haka ua ranii ia. 
Julkisivut on vuora u helmipon ilaudalla. Kou-
lutoiminta loppui koululla vuonna 1973, jolloin ra-
kennus tuli yksityiskäy öön ja siitä suunniteltiin 
sikalaa. Näin ei käynyt ja nyt koululle suunnitel-
laan matkailukäy öä. 

ihamaalla on kaivo ja pieni hirsisauna, sekä 
vuonna 1948 rakenne u puucee varastorakennus, 

joka rakenne iin vanhan varaston vaurioidu ua 
tulipalossa. Jormasentien pohjoispuolella on ur-
heiluken ä ja koulun eteläpuolella on Eevalan talo.

Jormasjoen koulu on kul uurihistoriallisesti tär-
keä ja rakennushistoriallisesti hyvin arvokas. Kou-
lu sijaitsee aivan paikallistien tuntumassa ja sillä on 
siten maisemallistakin merkitystä. Koululle löytyy 
sisar Ristijärven kirkonkylältä (Suojeluskuntamu-
seona, mallipiirustusten ehdotus nro 11).

kaunis 1950 -luvun huvila rantakoivikossa

Jormasjoen suistoon koivikon ja kuusikon rajaan 
on 50 – luvun lopulla peruste u pihapiiri, jonka 
matalaan päärakennukseen on tuotu vanha hirsi-
runko läheisestä Myllylän talosta. anhasta run-

osta huolima a talosta on tehty hyvin aikaansa 
kuvaava rakennus. aakavuora u, keltainen ja 
isolla avokuistilla varuste u suuri-ikkunainen ta-
lo edustaa parasta pienrakentamista tuona aikana. 
Kuistilta on mainiot näköalat rantakoivikkoon. 
Suurten ikkunoiden kau a sama koivikko tuntuu 
olevan läsnä sisälläkin. Olohuoneessa on komea 
takka maiseman sivuun aseteltuna. ihapiirissä 
on muitakin vanhoja Myllylän rakennuksia, joista 
yksi on toiminut eläinsuojana ja toinen ai ana. 

Jormasjoen vanha koulu Eevalassa.
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Rantaan vievä saunapolku on luonnontilainen 
jalkojen muokkaama pahainen ura. Rannassa on 
suorakulmainen hirsisauna pääty veteen päin. Sen 
sivussa on avokuisti. Rakennus on sijoite u paik-
kaansa kaatama a lähestulkoon puun puuta. Tä-
mä rantasauna uppoaa maisemaan ja ympäristöön-
sä, kuin sitä ei ihminen olisi tehnytkään. Elämys!

Juhilan huvila ja etenkin sauna ovat lomaraken-
tamista niiltä ajoilta, jolloin luontoon sulautumi-
nen vielä onnistui. Nykyään erilaiset säädökset ja 
määräykset estävät näin köykäiset rakennukset jo 
perustustenkin puolesta. 

Juhila edustaa 50 – luvun lopun pientalo- ja 
lomarakentamista parhaimmillaan. Naapurissa 
huutoetäisyyden päässä sijaitseva Oravikon huvila 
täydentää ympäristöä. 

komea puinen navettarakennus

Jormasjärven ympäristön vanhimpiin taloihin lu-
keutuva Lintula 10 Jormas tunnetaan lähteissä jo 
1600 – luvun alusta saakka nimellä Leivonmäki. Ti-
la oli jakautuneena kolmeen taloon, joista nykyinen 
Neuvolanniemi oli myös Lintulan nimellä, samoin 
nykyinen Sirviö esikkotien varrella. Lintula -nimi 
on perua tuolloisesta isännästä eli rels Lintusesta. 

älillä Juhola Lintula on tunne u nimellä Kivelä 14 
Jormas, ja nimeä käytetään yhä puhekielessä. oh-
joispuolella on sijannut alun pitäen Kivelästä lohkot-
tu älitalo, jonka sijoilla on nykyään uistola, katso 

uistola, Kiviranta.
1900 – luvulla Juhola jae iin kahtia ja nyt pihapiiri 

on oikeastaan kaksiosainen. Lintulan puoli on kui-
tenkin jo lähes tuhoutunut. Juholan pihapiirissä on 
tiilinen talo 1970 – luvulta ja mahtava puinen nave a 
talleineen. Nave a on koo u hirrestä ja siinä on leh-
minave a, sola ja heinävarasto, lantala ja kulmi ain 
hevostalli, sekä talliai a. Navetan ajosillan päällä on 
rontooni ja siinä koko rakennukselle leimaa antava 

aurinkoikkuna. Navetan takana on korkea I  – tor-
ni. Muita rakennuksia pihapiirissä ei ole.

Nave a on ulkonäöltään mahtava, joskin samalla 
myös suhteellisen huonossa kunnossa. Korjausta ol-
laan suunni elemassa. Navetalla on rakennushistori-
allista arvoa yhtenä suurimmista jäljellä olevista puu-
navetoista Sotkamossa ja sen korjauksella on kiire.

edustava jälleenrakennuskauden pihapiiri

Kuolaniemen Liuskin talon maille sotien jälkeen 
peruste u Kainulan uudistalo sijaitsee Kuolanie-
mentien sivussa ja peltojen sivussa. ihapiirissä 
on puolitoistakerroksinen asuintalo, hirsinen na-
ve a, piha-ai a ja sauna. Kauempana pihasta on 

Huvila Juhila kevätpaahteessa.

Kainulan navetan pääty.
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Kuolaniemen vanha 
kylätie.
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varastoja, latoja, puimala ja keltainen maitolava 
pihatien alussa.

ihapiirin päärakennus on keltaiseksi maala u 
vaakavuora u talo, jonka sisäpintamateriaalit ovat 
alkuperäiset. Kaunis rakennus istuu rinnetontille 
hienostuneesti. Sitä vastapäätä nave a, jonka ala-
kerrassa on talli, yläkerrassa tilava heinävin i ja 
päädyssä sinne johtava silta. Navetan sivulla on 
hirsinen pihasauna. iha-ai a on rankorakentei-
nen ja kaksiosainen.

Kainula on jälleenrakennuskauden kaunis edus-
taja ohjelmassa. Komea, puustoinen pihapiiri on 
malliesimerkki tarkoituksen mukaisesta rakennus-
ten ase elusta, jolle hoide u luonto antaa pehme-
y ä ja lisäarvoa.

Kohteella on kasvavaa kul uurihistoriallista ar-
voa ja se kaipaisi lisäylläpitoa.

erikoisen pitkä historia
kauniita vanhoja rakennuksia
maisemallinen kiintopiste, tienvarsimaisema

aarankylän komean maiseman keskeisellä paikal-
la sijaitsee vanha asuinpaikka, jonka alkuperäinen 
nimi on 1700 – luvulle saakka ollut artala 8. Ta-
lo on piirre y Klaus Klausinpojan ensimmäiseen 
kar aan Kajaanin läänistä vuodelta 1650. Talo on 
jakaantunut jo hyvin varhain ”kahteen savuun” ja 
kumpaakin on kutsu u artalaksi, joista si en ovat 
muotoutuneet nykyiset Kanala ja toisesta Eerola 
( uusko) ja ohjasmäki. artala on ollut Musta-
partojen eli artasten suvun ensimmäisiä asuin-
paikkoja Sotkamossa. Sen torppana on ollut mm. 

artala -niminen torppa Talvivaaran kupeessa, 
josta si emmin muotoutui myöhemmin Tuhkala 
1:n eli arjun torppa. Tästä artalan torpasta tuli 
si emmin itsellinen talo ja isojaossa sille anne iin 
nimeksi Talvivaara. Torpan mailla oli kyläalueelle 
tärkeä uunikiviesiintymä. Nyt samaa kiveä noste-
taan Mondo Mineralsin talkkikaivokselle raaka-
aineeksi. Nykyinen uorimäkenä tunne u talo on 
ollut myös artalan torppa, samoin or ivaaran 
talo. Kanalassa on säilynyt vanhaa tavaraa noilta 
ajoilta, esimerkiksi vanha penkki vuodelta 1783.

Kanalassa on vuonna 1930 ollut peltoa 25 heh-
taaria, nii yjä 10 ja laidunta 4 hehtaaria.

Loivassa rinteessä sijaitsevassa Kanalan pihapii-
rissä on nykyään komea vanha pir irakennus, iso 
pihaluhti, tuoreempi nave a ja uusi päärakennus. 
Läheisyydessä pellolla sijaitsee korkea kuivaamo-
rakennus ja pohjoispuolella mäen päällä on vilja-
ai a ja muita rakennuksia.

anha tiilika einen päärakennus on tehty vuon-
na 1870. Siinä on puoliavoin kuisti jyrkillä portail-
la ja ovi leveään eteistilaan, jossa on joskus ollut 

nurkassa tulisijakin. lkuperäinen leveä kuisti on 
pure u 1960 – luvulla. Eteisestä vasemmalla on 
pir i, suoraan edessä kei iö ja oikealla ovi saliin. 

ir i ja kei iö ovat alkuperäisessä asussaan. ir i 
uuneineen on yksi arkaaisimpia vanhoja pir itiloja 
Sotkamossa. erimätiedon mukaan se on raken-
ne u ensin tavan mukaan kehikolle or ivaaran 
torpan pihalle ja kuivu uaan kasa u nykyiselle 
paikalleen. Kei iö on hyvin mustunut pinnoiltaan 
ja vanha hellakin on säilynyt. Tilat ovat yksinker-
taisia. Salista ja kamareista on roteskilla tavalla 
tehty autotalli. tallin ovet on kuitenkin toteute u 
tavalla, joka tekee niistä yllä ävän huomaama o-
mat pihan suuntaan. irsipintainen päärakennus 
on kooltaan noin 8 22 metriä, mikä on hyvin tyy-
pillinen vanhan hirsitalon koko. Sitä on korja u 
Ympäristökeskuksen työavun turvin.

uonna 1828 valmistunut pihaluhti on jyhkeä 
kolmiosainen ja kaksikerroksinen suurluhti ilman 
kammio-osaa. Sen sijaan siinä on ollut koko si-
vun mi ainen pilarein tue u katos ovien edessä. 
Rakennus on toiminut ruoka-, makuu-, vaate- ja 
kaluvarastona. i aa on ken ite y niin ikään Ym-
päristökeskuksen työavun turvin.

Navetan vanhimmat kiviosat ovat vuodelta 
1880. Rakennusta on kuitenkin remontoitu ja muu-
teltu paljon. ilja-ai a on suorasivuinen rakennus, 
jonka erikoisuutena ovat pallopääkoristeiset vuo-
rilaudat. Jostain syystä niistä on tullut harvinaisia, 
vaikka ne ovat olleet aikoinaan varsin yleisiä Sot-
kamossakin.

Kanala sijaitsee maisemallisesti eri äin herkul-
lisella paikalla. ihalta näkee yhdellä silmäyksellä 
läheiset uokatin vaarat, kumpuilevan peltomaise-
man naapuritaloineen, Jormasjärven ja kaukomai-
seman Talvi- ja Naulavaaroille. anhan kylätien 
varressa vanhalla päärakennuksella ja luhdilla on 
hyvin keskeinen merkitys ilmeenluojina. usi ohi-
tustie eli ns. esikkotie ohi aa nykyään aaranky-
län sen pohjoispuolelta ja kulkee Kanalan peltojen 
laidalla antaen autoilijalle kaunista katseltavaa. 
Kuivaamo sijoi uu tien suuntaan o avalle paikalle 
ja eikä yllä äen ole on elma maisemassa, päinvas-
toin: peltoalue on niin laaja, e ä kuivaamo toimii 
hauskana maisemallisena kiintopisteenä.

Läheinen naapuritalo Kapakka eli vanha Lukka-
rila on myös eri äin vanha asuinpaikka ja sen mail-
ta on löyde y kivikautinen ns. pohjalainen kouru-
tal a.  Kapakan pellosta on löyde y vuonna 1962 
raha-aarre eli 16 kilon erä taalareita vuosilta 1710 
-30. Kapakassa on tallella vanha ai a tallirakennus 
ja komea kiviholva u perunakellari. Kanalan ait-
tojen läheisyydessä sijaitsevalla Eerolan tilalla on 
tallella vanha pariai a ja kivinave a.

Kanalan pihapiirillä on rakennushistoriallista 
arvoa ja pir i on mainio talonpoikainen sisätila. 
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Kankaala.

Kannaksen vuonna 1900 valmistunut navetta.

Kanala.

Maisemakohteena Kanala on Sotkamon arvok-
kaimpia. Ympäröivät pellot ovat viljelyssä ja siten 
sen ympäristöarvot tullevat säilymään pitkälle tu-
levaisuuteen.

vanhoja rakennuksia kauniissa maisemassa
kivinavetta
tienvarsimaisema
maisemallinen kiintopiste

Kankaala on lohko u aapalasta 1800 – luvulla, 
katso aapala, aapalanlahti. Ensimmäiseksi pai-
kalle on tehty pieni torppa kamareineen, mu a se 
jäi 1800 – luvun lopulla pihanpääksi, kun tilalle 
rakenne iin uusi ja tilavampi pir irakennus. u-
si talo ja iso piha-ai arakennus paloivat vuonna 
1924 ja nykyinen hirsitalo rakenne iin taloraunion 
eteläpuolelle vuonna 1926. Tästä juontaa nykyisen 
pihapiirin suuri koko. ihanpää vietiin jaon yh-
teydessä 1950 – luvulla peruste un naapuritalon 
pihaan, jossa se nykyäänkin sijaitsee. Naapuriin 

iltulaan on viety myös alun perin aapalaan 
kuuluneet vilja- ja pariai a. 

Kankaalan pihapiiri sijaitsee jääkauden muok-
kaaman dyynin reunalla. Rakennukset ovat maise-
mallisesti eri äin näkyviä. ihatie nousee Nurmes-
tieltä talon pihaan kauniisti korkeata vilja-ai aa ja 
perunakuoppaa sivuten. äärakennus on kaunis 
lautavuora u ja tiilika einen talonpoikaisraken-
nus. erustus on porakiveä ja ikkunat T- mallia. 
Talo on toiminut pitkään yhteistyössä rheiluopis-
ton kanssa antaen huoneitaan majoitustiloiksi aina 
tarpeen tullen.

äärakennuksen pohjoispuolella on kivinave a, 
joka on erikoisen hienoa kivityötä. Rakennus on 
valmistunut 1927 ja sen mestareina ovat olleet ta-
lossa yöpyneet rautatien rakentajat, joten kivityön 
jäljelle löytyy luonteva selitys. Rakennuksen yläosa 
on punamultainen ja rankorakenteinen heinävin i, 
jonne johtaa ajosilta. Nave a on toiminut rhei-
luopiston ja laske elurinteiden varastopaikkana.

ihatien varrella sijaitseva vilja-ai a on koristee-
ton ja kaksikerroksinen. i a on tehty arviolta 1800 
– luvun lopulla ja siinä on erikoinen oven päälle 
tehty lipparakenne. itan läheisyydessä on suuri 
holvikivikellari.

Kankaalan rakennukset ovat rakennushistori-
allisesti edustavia ja tärkeitä, vaikka selkeää tiuk-
kaa pihapiiriä ne eivät muodosta. Rakennuksilla ja 
pihapiirin sivussa sijaitsevalla puustolla on selvä 
maisemallinen merkitys aapalanlahden kyläku-
vassa ja hyvin tärkeä osa Nurmestien maisemassa. 
Kankaala näkyy mainiosti myös uokatin vaaran 
näköalapaikoilta. 
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kivinavetta

Jormas 22 Tuhkalan nimellä 1600 – luvulta alkaen 
tunnetulla talolla oli kaksi savua, joista toinen oli 
Kannas ja toinen Raatemäki. Isojaossa taloille tuli 
omat numeronsa, Kannakselle Jormas 28. Talojen 
välimatka on epätavallisen pitkä.

erimätiedon mukaan Kannaksen talo olisi 
jae u Turulasta eli si emmin Nurmelan nimellä 
tunnetusta talosta. anha Turula sijaitsi nykyisen 
Nurmelan koillispuolella Rannan talon suuntaan. 

anhassa Kannaksen pihapiirissä on ennen vuo-
sisadan vaihde a ollut useita Nurmelasta tuotuja 
pieniä ai oja. Talossa on säilynyt hyvin vanha va-
lokuva aitoista.

Nyt Kannas on talon ja L- muotoisen nave ara-
kennuksen pihapiiri. ellot on metsite y ja näky-
mät hävinneet. Juuri näkymien puolesta talo on ol-
lutkin kuuluisa. Sijainti keskellä Jormasjärveä lähes 
saaressa ja uokatinvaaran kohotessa mahtavana 
järven itäpuolella on nykytermein ollut ”järky ä-
vän hieno”. Siitä saa maistiaisia nykyisen pihatien 
varrelta. Talossa on säilynyt vanha valokuva myös 
pihapiiristä maisemineen. 

Nykyinen talo on puolitoistakerroksinen ja tehty 
1950 – luvulla. Nave a on hyvin tyypillinen kivi-
nave a, tehty vuosina 1898–1900 kivi- ja hirsiosal-
taan. Ka oa on korote u ja sen rakenteita muute u 
sakseiksi 1950-luvulla. Kiviosaan lii yy kulmi ain 
lautarakenteinen lantala ja hirsirakenteinen yksin-
kertainen talli, jonka päässä on lautarakenteinen 
varastotila. Kiveystä on korja u useaan o eeseen, 
varsinkin lantalan päädyssä on paljon etonointia. 
Nave a on kerroksellinen ja kooltaan keskimää-
räistä suurempi. 

Talosta on olemassa eri äin jänni ävä valokuva, 
joka on ote u vuonna 1900. Kuvassa näkyy kivina-
vetan tekoon käyte y käsikäy öinen vinssinosturi 
(kivien nosto) ja palasia kaikista vanhoista raken-
nuksista: koristeellinen kammioluhti, kammiolli-
nen otsaluhti, vanha paikalla sijainnut paritupa, 
vielä vanhempi edellisestä asuinpaikasta siirre y 
vain savuaukollinen pir irakennus, uusi kivina-
ve a, pihasauna, vanha ai a ja päärakennuksen 
avokuisti kutovine mummoineen. Kuva on aarre.

ahinko vaan e ä kaikki muu vanha rakennus-
lupa kivinave aa lukuun o ama a on tuhoutunut.

Raatemäestä katso Raatemäki, Tuhkakylä.

Kannaksen rantoja.
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1.17, 1.18 Kapakan ranta- ja 

edustava sekä maisemallisesti korkeatasoinen 
rantahaka

Kapakan rantahaka sijaitsee talon tuntumassa Jor-
masjärven rantaan vievän tien varressa. asikoiden 
laiduntama alue koostuu peltojen kulmauksessa 
sijaitsevasta niitystä ja metsälaitumista. einäval-
tainen alue kasvaa tyypillistä ahokasvillisuu a ja 
puustoinen alue tuoreen niityn heinälajeja. Etelä-
osissa on harmaalepikoita. oidoksi suositellaan 
alueen puuston harvennusta. lue on erinomaisen 
luonnonkaunis järvenrantarinne ja ehdo omasti 
näkemisen arvoinen. Ympäristö huokuu ihmisen 
pitkäaikaista kosketusta. lueen niityltä on löydet-
ty Ruotsin vallan aikainen rahakätkö.

aarahaka koostuu 6 – tien pohjoispuolen van-
hoista peltosaroista ja hakamaasta, jolla laidunta-
vat nykyään hiehot.

Entisellä peltoalueella on viljelynurmilajeja. Nii-
tyn poikki kulkeva puro lisää alueen eliöstöä ja 
puusto on sen sivussa paikoin ylitiheää. lueella 
on runsaasti taimia ja sen hoidoksi suositellaan rei-
pasta raivausta valoisuuden lisäämiseksi. 

huvila ja sauna
taiteilija Emma Kivekäs

Jormas- ja Lahnasjoen yhtymäkohdassa sijait-
see kallioinen Kierinniemi, jonka pohjoispäähän 
on tehty 1950 – luvulla hirrestä erikoinen huvila 
rantasaunoineen. Rakennu ajina ovat olleet ka-
jaanilaiset Emma ja Ossi Kivekäs. Samaan aikaan 
vaiku i Jormasjokisuun itärannalla Rosa rola ja 
yhteydet näiden perheiden välillä olivat vilkkaita. 
Rosa rolan Jokiniemen kesäasunnon pihamaalla 
on kivenveistäjä Emma Kivekkään työ. 

Kierinniemen huvila on rinteessä ja se muistut-
taa suurta katosai aa. Jyrkkäharjaisen katon alla on 
tervatusta pyöröhirrestä salve u kaksikerroksinen 
talo, jonka eteläsivulla on leveä ja syvä katostila. 
Ikkunat ovat neliruutuiset ja niissä on koristeluu-
kut. Katoksen sivuilla hirsien päät ovat pitkällä ja 
niiden leikkaus muistu aa ai ojen poskiloveusta. 

uvilan ympäristö on säilyte y luonnontilaisena, 
mikä sopii huvilan henkeen mainiosti. 

Rantasauna on myös pyöreää hir ä, mu a ra-
kennus on kooltaan paljon pienempi. Sisätiloja ovat 
sauna ja saunakamari. Sen länsisivulla on, kuten 
huvilassakin, katososa ja posketut loveukset hirsio-
sissa. Lähistöllä on myös uudempi saunarakennus.

Tyyliltään rakennukset ovat sekoitus talonpoi-
kaista perinnerakentamista ja kansallisromantiik-
kaa.

Kapakan valloittavat laitumet ja aarteenlöytöpaikka.

Jokiniemen huvilalta (Rosa Arola) löytyy 
Emma Kivekkään kivityö.
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uvilan itäpuolella on rannan tuntumassa ke-
säasuntona toimiva vanha ja suuri ai arakennus, 
joka on eri omistajan hallussa. i a on vanha vilja-
ai a kirkonkylän pappilasta.

Kierinniemen huvila on osa Nuasjärven vanho-
jen huviloiden rypästä ja on hyväkuntoinen. Kohde 
on rakennushistoriallisesti arvokas.

erikoinen pihapiirin ympäristö
mahdollisesti vanhin kivinavetta
ehkä kaunein luhtiaitta Sotkamossa

uron talon pohjoispuolelle syntynyt Koljolan tila 
ja sen pihapiiri ovat suhteellisen jyrkässä maastos-
sa, joka tuo mieleen keskieurooppalaiset vuoren 
rinteet. Lepikkojen ja peltojen keskellä  on päära-
kennus, kivinave a, kammiollinen isoluhti, pihan-
päärakennus, vilja-ai a ja pihan yläpuolella sekä 
korkeammalla on riihi. ikaisemmin talon nimi on 
ollut Koljolanvaara ja sitä aiemmin artala. Nimi 
sotkeutuu helposti Tuhkakylällä sijainneen Kol-
jolan (nyk. Ärväs) kanssa. Talon historiasta tiede-
tään mm. e ä Koljolassa toimi vuonna 1892 yksi 
kolmesta Sotkamon Nuorisoseuran järjestämästä 
lukuhuoneesta, jossa halukkaat saivat käydä lu-
kemassa tärkeimmät sanoma- ja aikakauslehdet. 

uhu iin uokatin lukuhuoneesta.
Koljolan päärakennus on tehty hirrestä vuonna 

1930. Sen erikoisuus on kulmasta sisäänvede y la-
sikuisti. ir i on kaunis ja talon lohkokiviperustus 
erikoisen hienoa kivityötä.

Nave a on komea ja valmistunut kiveen hakat-
tujen merkkien mukaan 27.6.1878. laosa on koot-
tu suurista lohkokivistä ja heinävintin puoli hirsis-
tä. josilta ron iovineen on yhä tallella. Kiviosien 
liikkuminen on tässäkin kivinavetassa vaikeutena. 
Navetan edessä on hirsinen nave akaivo. Ensim-
mäinen kivinave a on Sotkamossa tehty läheisen 
Kivirannan (osuva kylän nimi aihe a ajatellen) ky-
län Mar ilaan vuonna 1867, joten tämä nave a on 
yksi vanhimmista säilyneistä kivinavetoista.

uoden 1880 tienoilla valmistunut kammiol-
linen isoluhti on erikoisen kaunis rakennus mit-
tasuhteiltaan ja koristelultaan. Rakennus on kol-
miosainen ja kaksikerroksinen. i oja on kolme: 
jauholle, vaa eille ja kaluille. Ruusukekoristeiseen 
kammioon pääsee helposti tikkaita myöten, mut-
ta yläkertaan ei ulkoa ole kuin yksi käyntiluuk-
ku. Muihin yläkerran tiloihin pääsee sisäpuolen 
portaiden kau a. Ovissa on koristeena salmiak-
kikuviot eli ne ovat tyyliltään uusklassiset. Ovien 
pielilaudat ovat hyvin koristeellista helmilautaa. 
Erityistä huomiota herä ää kuusesta tehtyjen lat-
tialankkujen epätavallisen suuri koko: haljaksien 
leveys on noin 45 cm läpeensä! Luhtia on korja u 

Kierinniemen Kivekkäiden saunalta.

Koljolan korea isoluhti.
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ympäristökeskuksen työavun kau a 1990 – luvun 
lopulla. arkuan talon luhti on piirteiltään hyvin 
samanlainen, mu a pienempi.

Eteläpuolella pellolla pihapiirin ulkopuolel-
la sijaitseva vilja-ai a on arviolta saman ikäinen 
kuin luhti. Kaksikerroksisen aitan sivuseinissä on 
kruusaukset eli reunakallistukset. irsityö on kau-
nista ja luultavasti aitan tekijät ovat samoja kuin 
luhdin. Sotkamoon tehtiin kirkon rakentamisen 
jälkeen samantyylisiä ai arakennuksia usealle ta-
lolle mistä voi ole aa, e ä kirkonrakentajista osa 
jäi työskentelemään paikkakunnalle.

ihanpään toinen pää on varastona ja toinen 
toimii halkoliiterinä ja autotallina. Rakennus on 
mahdollisesti pihapiirin vanhin. Keskelle piha-
maata sijoi uva holvikellari kertoo vanhan päära-
kennuksen paikan. usi on tehty sijaa ylemmäs ja 
siten pihapiiri on aavistuksen laaja, jo a sen kokisi 
oikeaksi neliöpiiriksi. 

Koljolan pihapiiri on tyypillinen ison talonpoi-
kaistilan pihapiiri. Sillä on eri äin suuri rakennus-
historiallinen arvo ja isoluhti lukeutuu sotkamo-
laisten ai ojen kärkikaartiin. Isoluhti on harvinai-
suus joita Sotkamossa on jäljellä toistakymmentä. 
Esimerkiksi Kuhmosta ei ole kuin muutama enää 
jäljellä, vaikka kunnan alue on paljon suurempi.

Koljolan ympäristö on elävää perinnemaisemaa. 
Sen tekee epätavalliseksi rinteen jyrkkyys ja sijainti 
korkealla vaaran kyljessä. eltojen viljely ja lepik-
kojen säily äminen harventamalla pitävät jatkos-
sakin ympäristön ennallaan. ihapiirin yläpuolelta 
riihen edestä aukeaa komea kaukomaisema.

lukuisa määrä vanhoja rakennuksia
vanhin tiedossa oleva isoluhti Sotkamossa
hieno lasikuisti, kivinavetta

Jormasjokisuuhun on jo hyvin varhain syntynyt 
talo, jota on ale u nimi ää Torvelaksi. Talo on ja-
kautunut kahtia ja toiselle samannimisistä taloista 
on saanut numerokseen Jormas 7 Torvela. Tämä 
muu ui Jormas 10 Koppeloksi isojaon aikoihin 
vuonna 1845. sukkaita paikalla on ollut 1600 – 
luvulta saakka. Läheisyydessä on ollut jo hyvin 
varhain myllypaikka ja perinteinen jormaskyläläis-
ten rei i Jormasjokisuun venepaikoille ja myöhem-
min laivalaiturille on sivunnut taloa. Osa paikan 
rakennuksista voi olla Turunkorvasta muu aneen 
Meriläisen suvun mukanaan tuomia.

Nykyään pihapiiri rakennuksineen sijaitsee 
hajallaan metsän ympäröimällä aukealla. Yksi äi-
set rakennukset ovat kuitenkin huomionarvoisia. 

ihatietä pitkin lähesty äessä huomio kiinni yy 
metsän laidassa sijaitsevaan otsaluhtiin. Siitä löy-
tyy veiste ynä vuosiluku 1709 ja sen konsolien 

Koljolassa on klassinen navetan pääty.

Kuuselan eli vanha Sopalan isoluhti.

Laatikkalan ylväs kivinavetta on yksi vanhimpia Sotkamossa.
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nokkien koristelu on erikoisen runsasta. Luhti on 
siirre y uuden asuinrakennuksen paikalta piha-
piirin ulkopuolelle 1970 – luvulla. Samalla osa 
kammion hirsistä on jäte y pois, mu a siitä huo-
lima a keskikokoisen luhdin olemus vie ajatukset 
historian hämäriin.

anha pihapiiri on ollut selkeä neliö, jossa iso-
luhti on pihanpäätalon kanssa sijainnut piirin itä-
sivulla. Eteläsivun päärakennus on yhä tallella, 
mu a pohjoissivun vuonna 1927 valmistuneen ki-
vinavetan sivuosat on pure u. Länsisivulla asuin-
käytössä palvellut piharakennus sijaitsee nyt syr-
jemmällä varastona. Ikää sillä lienee n. 200 vuo a. 
Ympäriltä löytyy yhä kaksi vilja-ai aa, riihi, kolme 
latoa, saunoja, erilaisia varastoja ja puimala. ilja-
aitoista toinen on vuodelta 1850.

äärakennuksen pir iosa on peräisin 1800 – lu-
vun lopulta, mu a se on myöhemmin jae u tu-
vaksi ja kamareiksi. Muu osa rakennusta on tehty 
vuonna 1924 ja siinä on eteinen, tupa ja kaksi ka-
maria. anha kuisti on pure u ja tilalle on 1970 
– luvulla tuotu kajaanilaisesta purkutalosta vanha 
lasikuisti, joka kahdella sisäänkäynnillä ja niiden 
yläpuolisilla päätykolmioilla varuste una on eri-
tyisen komea.

Koppelossa on rakennushistoriallisesti arvok-
kaita rakennuksia. ukean rakennusten sijoi elua 
voisi ajan oloon muu aa suunnitellusti, jolloin olisi 
mahdollista saada aikaan näy ävä kokonaisuus.

maisemallisia kiintopisteitä
hienoja aittoja
vanha ja erittäin hieno isoluhti

Keskellä aapalanlahden peltoaukeaa pienen 
lammen rannalla sijaitsee komea Kukkolan talo. 

aapalan tilasta erote iin la-Sotkamo 20 Kuk-
kolan talo jo vuonna 1735. Isojaossa aapala sai 
numeron 9 ja Kukkola numeron 10. Kukkolassa 
on asunut Meriläisen sukua (Turunkorvasta aa-
palan kau a) lähes koko talon olemassa olon ajan. 
Kukkola, kuten naapurinsakin, sijaitsee jääkauden 
muodostaman hiekkadyynin päällä. Tilan pellolta 
on löyde y vanha keihäänkärki 

Kukkolasta erote iin sen nykyinen lähinaapuri 
Kuusela vuonna 1923. Kuuselan puolen talo oli 
olemassa jo aikaisemmin, sillä asuinrakennuskin 
oli tehty jo 1915. Kukkolan 1880 – luvulla tehdyn 
päärakennuksen pir i on osa Kuuselan pir ira-
kennusta. Loppuosa Kukkolan talosta on vielä-
kin paikoillaan, joskin sitä on korjailtu ja muuteltu 
useaan o eeseen, viimeksi 1990 – luvulla raken-
tamalla ullakko asu avaksi. ihapiirissä on eto-
ninen nave a vuodelta 1927. Se on yhdessä Rie-
kinrannan ärkölän navetan kanssa ensimmäisiä 

etonirakenteisia navetoita Sotkamossa. Nave a 
on suhteellisen pienikokoinen. 

Talon aitat ovat hienoja. Ne sijaitsevat talon poh-
joispuolella. Liha-ai a vuodelta 1838 on eri äin 
kulunut otsa-ai a. eiste y vuosiluku ja aitan asu 
riitelevät keskenään, sillä ai a on kaikin puolin 
vanhemman oloinen. Sen ovi ei ole alkuperäinen, 
mu a la ialankut ovat ja posket ovat suorat.

rviolta 1800 – luvun alussa tehty jauho-ai a on 
tehty lovetuilla poskilla ja otsamalliseksi. itassa 
on erikoisen pieni ovi, joka on alkuperäinen. i-
hapiirin itäsivulla on kaksiosainen pari-ai a, joka 
on rintamallia, sijoite u porakivien päälle ja va-
ruste u avokuistilla kaiteineen. Ikää tällä aitalla 
lienee noin sata vuo a. Edellisten lisäksi pihapiirin 
pohjoispuolella irti pihapiiristä on sijoite u kor-
keampi ja suorasivuinen vilja-ai arakennus, joka 
lienee niin ikään noin sata vuotias. Lammen lähei-
syydessä sijaitsee saunarakennus, jota on korja u 
äske äin. Lisäksi pihapiirin eteläpuolella on uu-
dempi sikalarakennus ja latorakennus.

Kuuselan pihapiiri sijaitsee puukujan takana 
aivan kiinni Kukkolan pihapiirissä. Sen pääraken-
nus on remontoitu perusteellisesti 1950 – luvulla. 

irsinen nave arakennus on vuodelta 1934 ja siinä 
rankorakenteinen heinävin i. ihan komistus on 
uhkea kolmiosainen isoluhti, joka on tuotu naa-
purista Sapsolasta ( rpialan toinen puoli, ei ole 
enää olemassa) vuonna 1925. Kammiollinen ja ruu-
sukkein somiste u ai arakennus on perimätiedon 
mukaan tehty 1700 – luvun lopulla rpialaan, jo-
ka toimi tuolloin mm. vänrikin puustellina. Ruu-
sukkeiden koko on pienehkö ja kammion korkeus 
maasta pienempi kuin yleensä. irsikonsolien ko-
ristelu on harvinaisempaa hakasmallia ja hirsityö 
on esimerkillistä.  Rakennus sijaitsee alavalla ja 
osin pehmeähköllä paikalla. Sen päätyyn on lii-
te y lautarakenteinen varastorakennus. Kuuselan 
pihapiirissä on lisäksi vanha suorasivuinen ai ara-
kennus vanhan kylätien varressa. Sekin on siirre y 
Sapsolasta vuonna 1925. Kuusela on nykyään mat-
kailukäytössä. ihapiirin kaakkoispuolella sijaitsee 
todella suuret lihakarjan tuotanto- ja huoltotilat.

Kukkolan pihapiiri sisältää rakennushistori-
allisesti tärkeitä rakennuksia. Niiden merkitystä 
korostaa pihapiirin keskeinen sijainti aapalanlah-
den kylän keskellä. Kuuselan pihapiiri täydentää 
edellistä ja siihen lii yy lammen rantaa sivuava 
pieni tilustie, joka kulkee hyvin kauniin lehtomai-
sen lammen rannan kau a pohjoispuolen hevos-
talleille. Kuuselan puustolla on maisematilallista 
merkitystä ja se on yhdessä aapalan ja rpialan 
pihapuiden kanssa maiseman kiintopisteitä. Kuu-
selan isoluhti on rakennushistoriallisesti eri äin 
arvokas talonpoikaisrakennus.
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Vaarankylän Kanalan rakennuksia. 
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kivinavetta
tienvarsimaisema
kotimuseo

anha Jormas 25 artala on isojaossa muute u 
nimeltään 31 Laatikkalaksi. Talossa asunu a ar-
tasen sukua on ollut myös naapurissa, jossa ovat 
nyt ohjasmäen ja Eerolan talot. Mähösen suku 
on asu anut taloa vuodesta 1741 saakka, eli harvi-
naisen pitkään. anhasta rakennuskannasta ei ole 
jäljellä muuta kuin suuri kivinave a, mu a se on 
si en sitäkin komeampi. Mahtavista lohkareista 
koo u kiviosa on toista metriä paksu. lkoseinien 
rakenteellinen vinous on tavanomaista suurempi. 

erimätiedon mukaan nave a olisi tehty 1800 – 
luvun lopulla. Yläosa on hirrestä ja suurelle heinä-
vintille johtaa ajosilta. 

Nave a sijoi uu lähelle esikkotietä ja sillä on 
erinomaisen suuri maisemallinen arvo ” esikko-
tien” varressa.

ihapiirin muu rakennuskanta on uudempaa, 
joskin se soveltuu hyvin paikkaansa. Talon mailta 
on löyde y kolme erikoista suikulan muotoista ki-
veä, joiden arvellaan olleen hautamerkkejä. Kiviä 
säilytetään saman suvun hallussa olevan naapuri-
tila lapihan kotimuseossa.

vanha pihapiiri
kivinavetta

Kivirannan eteläpuolella ja Jormasjärven lähei-
syydessä sijaitsevassa lehtomaisemassa on vanha 
pihapiiri, joka on jäänyt 1950 – luvun tilaan ja on 
siten kuin ulkomuseo. Ränsistyneessä pihapiirissä 
on päärakennus, kivinave a ja pihaluhti. Mielen-
kiintoinen ominaisuus on päärakennuksen kolme 
päätyikkunaa järvelle päin, mikä on ollut tyypillis-
tä ortodoksisen väestön pirteille idempänä ja Kar-
jalassa. Muutoin talo on tavallinen rimavuora u 
hirsitalo, jossa on korkea umpikuisti, eteinen, kaksi 
kamaria ja pir i. lko- ja sisäpinnat ovat alkuperäi-
siä, talo lienee rakenne u 1920 – luvulla. Talossa on 
T-ikkunat ja sen kunto on osin jo heikko. Sisustus 
on osin turmeltunut. Korholanmäen Juuvanmäen 
pir i on myös kolmi-ikkunainen päädyltään.

Talon vieressä sijaitsee kaksiosainen luhti, jossa 
on pitkät räystäät ja paneeliovet, jotka aukeavat 
sisään. Kivinave a on kolmannella sivulla epo-
lehdon metsäautotien sivussa. laosa on luonnon-
kiveä ja yläosa on tehty reiluksi heinävintiksi, jolle 
johtaa ajosilta.

Rakennuskantaa ei ole hoide u ja varsinkin 
päärakennus on huonossa kunnossa. Kuitenkin 

vastaavanlaisia on korja u, mikäli omistaja vain 
on tuntenut kohteeseen tarpeeksi vetovoimaa. i-
hapiirin ympäristöä tulisi hoitaa ja raivata.

niitty kasvillisuutta pullollaan, kauniita pienmaisemia

Möykynvaaran kaakkoisrinteessä sijaitsevan Lam-
minmäen pihapiirin rakennukset, talo, nave a, ja 
lato ovat vielä kohtalaisessa kunnossa. Ympäris-
tössä on myös vanhoja kiviaitoja ja pihapiirin lä-
heisyydessä kauniita näkymiä järville ja vaaroille. 
Lamminmäen niityt ovat entisiä peltoja, mu a 
niiden kasvillisuus on siitä huolima a yllä ävän 
monipuolista. Ympäristö pensoi uu ja vadelma-
pensaat leviävät. Kasvillisuu a ovat mm. metsä-
kurjenpolvi, huopaohdake ja poimulehdet. Niityil-
tä löytyy myös tuoksusimuke a, nii ynätkelmää, 
ahopukinjuurta, puna-apilaa, hiiren- ja aitovirnaa. 

iljelyjäänteenä on peurankelloa. oidoksi suosi-
tellaan vesakonraivausta ja heinän korjausta.

Oulun koulu – tyylinen koulurakennus

rkkitehtitoimisto eikki Taskisen suunni ele-
ma koulu on valmistunut metsäoppilaitokseksi 
vuonna 1986. Rakennus on tyypillinen ns. Oulun 
koulu tyylinen rakennus, joka edusti paikallisuu a 
tunnustavia piirteitä (re ionalismi). unatiilinen 
rakennus on sijoite u kulman muotoon ja tehty 
tiilika eisena. Rakennuksen tunniste avin piirre 
on liikuntasalin ka o, joka koostuu kuudesta kook-
kaasta ron oonista. Matala sisäänkäynti raskaine 
pylväineen, pastellivärein korostetut rakenteet, 
korostetut vedenpoistorakennelmat räystäillä ja 
laa akoristelut ovat tyypillisiä tyylin tehokeinoja. 
Sisätiloissa on kodikkuu a, mu a samalla myös 
raskau a, sillä keskeisten tilojen sisustuksessa on 
käyte y runsaasti punatiiltä. 

Koulun alueeseen lii yy huoltorakennuksia ja 
kolme rimavuorilaudoite ua ja kaksikerroksista 
oppilasasuntolarakennusta, jotka ovat nykyään 
muussa käytössä. Lisäksi koulun läheisyydessä 
sijaitsee alun perin ope ajille rakenne u rivitalo, 
joka on myös samaa tyyliä.

Leivolan koulu toimii nykyään peruskoulun pe-
rusasteen tiloina.

Koulualueella on rakennushistoriallista merki-
tystä ja sen arvo tulee nousemaan huoma avasti 
ajan myötä.
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vanhoja rakennuksia

Lääsön tila sijaitsee mäellä lähellä Rekivaaran kou-
lua. Sille kuuluu kunnia olla lähteiden mukaan en-
simmäinen torpaksi maini u asumus Sotkamossa. 
Tämä tieto on vuodelta 1769, joten paikalla on asut-
tu suhteellisen pitkään. Torpasta tuli itsenäinen 
jo hyvin varhain eli 1770 – luvulla. Tuolloin siitä 
käyte iin nimeä Luukkola, joka esiintyy myös lä-
hiseudun nimistössä. eltoaukean keskellä sijait-
seva pihapiiri on ajallisesti kerroksellinen, mu a 
muutamat sen rakennuksista ovat mainitsemisen 
arvoisia. lueen kantatilan ja samalla suvulla vuo-
desta 1826 lähtien olleen pihapiirin kiinnostavin 
rakennus on vuonna 1851 haka u kaksikerroksi-
nen piha-ai a. Se on komea ilmestys, suorasivui-
nen, mu a siitä erikoinen, e ei yläkertaan ole tehty 
ovia tai luukkuja lainkaan, vain porras sisätiloista. 

irrestä tehty puunave a talleineen on harvinai-
suus, sillä puiset navetat ovat lahoamisherkkiä. i-
hapiirin ulkopuolella on arviolta noin sata vuotias 
vilja-ai a ja sen takana riihi, vanha pir i ja lato.

Lääsön vanhoilla rakennuksilla on rakennushis-
toriallista merkitystä.

Katso Riivali – Mää älä – Mustola, Tene i ( )

vanha pihapiiri
vanha pirtin uuni

Lähelle Jormasjoen alajuoksua on syntynyt Torve-
lan talo, josta on si emmin erote u mm. Koppelon 
ja Myllylän talot. Torvelalla on ollut mylly 1880 – 
luvulta saakka. Yhden myllyn kohdalle on synty-
nyt myllärin talo, joka nykyään tunnetaan Myllylä-
nä ja on mitä maisemallisin kiintopiste Jormasjoen 
sillan yli kulje aessa. eltojen ja korkeiden piha-
puiden keskellä on neliön muotoinen pihapiiri, 
jonka päärakennus on joen puolella pitki äin. Sitä 
vastapäätä on uudempi tiilinave a, eteläsivulla tal-
lirakennus ja pohjoissivulla piha-ai a. Nuasjärven 
vene- ja laivalaitureilta johtanut vanha kylätie on 
kulkenut talon pihapiirin läpi. Si emmin pihapii-
riä on sen pohjoispuolelta sivunnut autotie Sotka-
mosta Kajaaniin. Tien siltojen pielet ovat yhä näky-
vissä ja tietä käytetään talon pihatienä. ihapiirin 
ulkopuolella rannan tuntumassa on vilja-ai a ja 
äske äin paikalle tuotu hirsiai a. Suurikokoinen 
päärakennus on perimätiedon mukaan tehty 1800 
– luvun lopulla. Taloa on remontoitu vuosina 1910, 
1955 ja 1993. Kuisti on uusi u 1960 – luvulla ja 
siitä pääsee pimeään eteiseen. Eteisestä oikealla on 
pir i, edessä kei iö ja vasemmalla kamari. Kama-

Leivolan koulutie.

Oravikon uusi sauna.

Mustolan entinen pappila.
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rista pääsee päädyssä sijaitsevaan saliin. ir i on 
pinnoite u 1960 – luvulla pahveilla ja paneeleilla 
ja on malliesimerkki aikakauden sisustustavasta. 

irtin kiviuuni on alkuperäinen ja todella kaunis. 
Yli kaksi metriä leveän ja syvän uunin edessä on 
hiilipesällinen hellatila ja uskoma oman nätisti 
muura u uuninsuuluukun yläpuolinen huuli eli 
häkäreiän lippa. 

Sali on komea ja erikoisen valoisa tila. Myös ka-
marien uunit ovat vanhoja.

Talliai arakennus lienee talon vanhin rakennus. 
Se on vuolumerkin mukaan tehty vuonna 1879 ja 
siinä on ison kokkitallin lisäksi ai aosa kaluille. 
Rakennus on sopusuhtainen ja kookas. iha-ai a 
on tuoreempi rakennus, kaksiosainen ja varuste u 
takaikkunoilla. Ikkunoiden koristeet ovat erikoiset. 

i a sijaitsee selvästi saven päällä ja se tulisi pe-
rustaa paremmin.

ilja-ai a on suorasivuinen pikkuai a arviolta 
1800 – luvun lopulta. Joessa aitan kohdalla on vielä 
näkyvissä myllylaitoksen virtausuoma ja myllyn 
tukikiveystä.

Myllylä on rakennushistoriallisesti arvokas ko-
konaisuus. ihapiirin yhtenäisyy ä voisi parantaa 
navetan punatiiliseinän rappaaminen maavärilaas-
tilla tai si en laudoi amalla sen piiloon.

Myllylällä on erityisen suuri rooli maisemalli-
sena kiintopisteenä autoilijoille. Myllylän lähistöl-
lä sijaitsevat Koppelon ja Torvelan hienot vanhat 
rakennukset, sekä Jormasjokisuun vanhat huvilat. 
Jormasjokivarsi ja nimenomaan Myllylän tienoo on 
kuuluisa jokiravun pyyntipaikka. Joki toimii myös 
melontarei inä.

Myllylän kohdalla alajuoksun puolella sijaitse-
vat vanhat etoniset sillan pielet. anha siltakansi 
on ollut puuta ja se on pure u pois 1980 – luvulla.

Katso Riivali – Mää älä – Mustola, Tene i ( )

hyvin edustava tienvarsilaidun

Eevalan talo on ollut yksi suurimmista viljelyti-
loista Sotkamossa vuonna 1930. eltoa on ollut 29 
hehtaaria, laidunta 10 ja viljelyskelpoista maata 
jopa 50 hehtaaria. Katso Eevala, uoka i. Nii y-
korven laitumiksi kutsutut niityt sijaitsevat Tuh-
kakyläntien kahta puolta. lue a laidunnetaan 
yhä. Suuri alue on monipuolinen ja paikoin ranta-
alueilla maisemallisesti erikoisen viehä ävä. Sitä 
on käyte y laitumena hyvin pitkään. lueella on 
nii yjä ja lepikoita, kosteikkoja ja kiviraunioita. 
Osa alueesta on metsälaidunta ja länsilaidalla on 
vanha tervahaudan pohja. lueen pohjoisreunassa 
on sijainnut Eevalan vanha sotilastorppa nimeltään 

Tolppa. Osa laidunalueesta on kasvamassa um-
peen ja raivaus kanna aisi.

Laitumen sijainti päätien varressa on maisemal-
lisesti mitä parhain. aikan hen en tuntee ytimis-
sään tilapäinen ohikulkijakin. Laidunalue on maa-
kunnallisesti arvokas perinnemaisema. Laidunnus 
jatkuu.

erikoisia lomarakennuksia
joki- ja järvenrantamaisemat

1900 – luvun alussa Kajaanissakin mielly iin kesä-
huviloihin. Niitä rakenne iin eri puolille Kajaania, 

altamoa ja Sotkamoa, venematkan päähän. Sotka-
mon Nuasjärvelle tehtiin varsin monta ja etäisim-
mät tämän suunnan huvilat sijaitsivat jopa Kai-
tainsalmella ja Sapsojärvellä saakka. Myös Jormas-
joen suun tuntumaan ilmestyi huviloita: eisteen 
huvila Jokiniemen pohjoisrantaan 1920 -luvulla, 
Louhiniemi Kierinniemen kärkeen 1940 -luvulla ja 
Oravikko Rytirannan puolelle 1950 -luvulla. 

Oravikon paikalle tuotiin alkujaan kaupaksi 
vanha Myllylän myllyrakennus, sillä paikka oli 
vanha Jormaskyläläisten veneranta ja liikenne ä 
oli 1900 – luvun alussa runsaasti, varsinkin kun 
laituria ale iin käy ää 1930 – luvulla laivaliiken-
teen laituripaikkana. Kauppatoiminta hiipui ennen 
sotia ja kaupparakennuksesta tuli kesämökki, jon-
ka rantaan tehtiin erillinen huvila 1960 – luvulla. 

anha huvila on korva u uudella, mu a paikalla 
on vielä jäljellä erikoisia rakennuksia. 

anha rantasauna on eri äin kaunis ja sijoi uu 
luontevasti rantaan. Saunassa on turveka o, ran-
korakenteiset ja kauniisti ruske uneet lautaseinät 
sekä luonnonkiviperustus. yvin kevyt päätyka-
tos kruunaa rakennuksen ulkoisen olemuksen, jo-
ka muistu aa hämmästy ävästi pieniä norjalaisia 
tunturimajoja.

udempi rantasauna on myös mainitsemisen 
arvoinen. irsirakenteinen rakennus on käsitelty 
ulkopinnoiltaan mustaksi ja häipyy siksi maise-
maan vaikka onkin rannassa. erustus on etonia, 
mu a pation ja portaiden reunaa kiertää liuskeki-
vestä tehty sokkeli, joka pehmentää ilmeen ja on 
tyypillinen 50 – ja 60 – lukujen maneeri. Saunasta 
tekee hyvin ajankohtaiseksi reipas hirsikonsolien 
viistoleikkaus, joita näkee aivan uusissa lomara-
kennuksissa taas uudelleen lämmiteltyinä. Raken-
nuksen ikkunoiden ja ovien pielissä on käyte y 
dramaa ista punaista väriä.

uvilan naapurissa on Juhilan talo, katso Juhila, 
Jormasjoensuu.

uvilalta on mahtava maisema jokisuuhun jo-
ka leviää järvenseläksi, taustallaan Korholanmäen 
rinteet. Oravikkoon rajoi uvat vanhan Torvelan 
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talon nii y- ja hakamaat, joten puusto on rannassa 
lehtipuuta ja kuuluisa pikkulintujen määrästä. Jo-
kisuu on ollut houku eleva kohde jo kivikautena, 
sillä sen ympäristöstä on löyde y useita kivikauti-
sia asuinpaikkoja irtolöytöineen. Jormasjokisuusta 
pyydetään jokirapuja ja jokea käytetään koskime-
lontaan. ajaan kilometrin päässä lähimmillään 
sijaitsevan talkkikaivoksen saostusaltaat ovat pe-
lo aneet loma-asukkaita.

kivikautinen asuinpaikka
luonnon pyhättö

ahkosaaren kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
Kiantajärven pohjoisosassa olevan noin 140  60 m 
kokoisen saaren etelärannalla. Saaren eteläosassa 
on noin 1-2 m korkea rantatörmä, joka on paljas 
kasvillisuudesta, ja täten altis eroosion kulutuksel-
le. suinpaikkalöytöjä on tullut esille muutaman 
kymmenen metrin pituiselta matkalta vesijätöltä 
ja rantatörmästä saaren etelärannalta. Löydökset 
ovat erilaisia kvartsi-iskoksia.

Saaren eteläpään tasanne on kuin luonnon py-
hä ö. Tasanne a ympäröivät vanhat puut ja järvi 
siintää niiden läpi kauniisti. aikka on erinomai-
nen retkikohde veneilijälle ja se on yksityisomis-
tuksessa.

ahkosaaren luoteispuolella sijaitsee kaksi jää-
kauden jääjärvestä paljastunu a drumliinia eli 
jyrkkäpiirteistä hiekkamoreenimuodostelmaa ja 

ahkosaari on niistä toisen kutistunut alkupiste.

kivikautinen asuinpaikka

ajuniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee ran-
taan vie ävän viljelyspellon alueella Nuasjärven 
etelärannalla, Jormasjoen ja Lahnasjoen suiston 
länsipuolella. Rannan ja tilan rakennusten välisel-
tä alueelta kerrotaan tulleen esille liesikiveyksiä. 

suinpaikkalöydöt ovat tulleet esille ojankaivutöi-
den yhteydessä tai ne on poimi u pellon pinnalta. 
Löydöt ovat kivi- ja kvartsiesineitä, sekä kvartsi-
iskoksia.

vanha uusiokäytetty metsähallituksen kämppä

Metsähallituksen vuonna 1920 rakentama herra-
kämppä sijaitsee keskellä asuinalue a Sapsojärven 
rannalla. Ympäristössä on kämpän lisäksi iso talli- 
ja huoltorakennus sekä kaksi saunaa, joista toinen 
on uudempi.

Kämppä on tehty porakiviperustukselle ja siinä 
on tiilikate. Talossa on rakennusajalle tyypillinen 
sisäänvede y lasikuisti.

Pahkosaaren ns. pyhättö ja kivikautinen asuinpaikka.
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Metsähallitus remontoi rakennukset 1990 –lu-
vun alussa vieras- ja matkailukäy öön. Samalla 
rakenne iin uusi sauna ja ava iin rantaa järvelle 
päin. Kämppä koki reippaan kunnostuksen, jossa 
sisustus uusi iin täysin. 

Kämppä on nykyään kuljetusalan yrityksen 
omistuksessa ja koulutuskäytössä. Kämpällä ja 
sen rakennuksilla on kul uurihistoriallista arvoa. 

1.36 Palovartijan maja, torni ja 

hyvin säilynyt palovartijan maja torneineen
näköalapaikka, Sissiluola
vuorenpeikot ja hiisi
Eino Leino
Veikko Huovinen
Rutimo

”Tuolla, katso pitkin peukaloani  tuolla, vaikka am-
puisit. Kuusamon kirkko on tuolla pienen kuveron 
kohdalla, mu a siitä pieni kukonharppaus oikealle 
kulkee linja uoka iin” leksis Kivi, Seitsemän 
veljestä.

Iso- öllyn (326,3 metriä merenpinnasta) päälle 
ovat matkalaiset kavunneet ihailemaan maisemia 
kau a aikain. aikalla ovat käyneet useat kuu-
luisuudet, kotimaisista mm. Ilmari Kianto, Eino 
Leino, kseli all n-Kallela, Samuli aulaharju ja 
Juhani ho. e ovat hakanneet erilaisia merkintöjä 
lakikallioon. 1800 – luvun lopulla paikasta kehi yi 
matkailunähtävyys, jonne ylioppilaat ja karelianis-
tit yleisimminkin taivalsivat. uokatin viehätyksen 
sano iin lii yvän toden ja tarun hämärtymiseen 
vaaran päältä katsellessa.

Iso- öllyyn lii yy paljon tarinoita vuorenpei-
koista ja hiidestä. Etenkin Kilikasta ja Kalikasta, 
joiden lohkareiden hei okilpailut tunnetaan laa-
jalti levinneinä tarinoina. Samaa perua ovat myös 
Tikkalanniemeen lii yvät tarinat uokatin pa-
mauksesta. Maisteri Kyllikki Tervo teki Sotkamo 
– lehdelle varsin ka avan koosteen hiisitarinoista 
vuonna 1977. Sama mainio artikkeli on julkaistu 
myös äinö Tervon kirjassa Koulun Kyllikin tari-
noita (s. 44–47). Iso- öllyn eteläpuolella sijaitsevan 
lammen sanotaan olevan hiiden hauta (”pohjaton 
kuin Inarijärvi”) ja tarinoiden mukaan sen lähei-
syydessä on peikkojen asuinluola. Iso- öllyn lael-
la on matala uhrialtaan muotoinen painanne, jota 
sanotaan lappalaisten taikapaikaksi. 

aaran ympäristöön lii yy myös useita tarinoi-
ta ajoilta, jolloin seutua asute iin ”ruotsien” toi-
mesta. Karjalaiset pitivät seutua omana nautinto-
alueenaan ja seudulla on rii änyt pienimuotoisia 
kahakoita aina 1700 – luvulle saakka. aaran laki 
ja sen painanne on toiminut vainotulipaikkana, ja 

myöhemmin paikka on saanut nimen Sissiluola. 
Runoruhtinas Eino Leino istui Sissiluolan reunoilla 
pitkiä aikoja käydessään komealla uokatilla ja 
kuvasi seutua nuoruuden tuotannossaan. Etenkin 
läheinen Rutimon rotko sai mahtavan kareliaani-
sen merkityksen ja elkavirsien Kouta – alladissa 
sitä verrataan Manalaan. uoka i esiintyy mm. 
Leinon runoissa Kodin kukka ja uhrikuusi -teoksen 
runoissa Tuonen tuho, allan haltia, Kuumehou-
reita ja Immen itku.

aaran pieneen luoteisreunan notkelmaan tuu-
lensuojaan rakenne u alovartijan maja on val-
mistunut vuonna 1936. irsirunkoisessa koristeet-
tomassa rakennuksessa on eteinen, kei iö ja tupa 
sekä avokuisti. Majaa on käy änyt mm. kirjailija 

eikko uovinen toimiessaan palovartijan teh-
tävissä nuoruusvuosinaan. Rakennus toimii nyt 

uokatinrinteiden laske elijoiden kahvitupana 
(Ripa’s kuppila). ienessä rakennuksessa on van-
hat ruutuikkunat ja ovet. Myös sisäseinät ovat 
hirsipinnoilla. Majan edustaa on käyte y myös 
Sotkamon seurakunnan ulkojumalanpalveluksiin 
talvisin. Rakennusta on korja u pariin o eeseen 

Vuokatin ikivanha vartiopaikka.
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1990 – luvulla. Ympäristöön on tehty useita erilai-
sia rei ejä vaeltajia ja maisemamatkailijoita varten, 
esimerkiksi KK – rei i kulkee majan pihan läpi. 
1960 – luvulla uusi ua palovartijan tornia käyte-
tään telelähetyksiin. Sitä on edeltänyt kaksi muu-
ta tornia, joista ensimmäinen oli Lamminmäen 
isännän tekemä ja kan ori Sirenin rakennu ama. 

aapalassa pide iin tornin avaimia ja tornin sisällä 
oli vieraskirja. Torni oli koristeellinen ja kuusikul-
mainen pieni rakennus, jonka päälle pääsi portaita 
pitkin. Toinen on ollut reilumman kokoinen ja jo 
selkeästi palovartiota varten.

Rakennuksilla on kul uurihistoriallista arvoa. 
Majan ympäristön maisemat ovat luonnollisesti 
ainutlaatuiset. Majalla on luonteva matkailullinen 
tehtävä ja erikoisuusarvo. aaran rinteessä sen 
eteläsivulla on Iso- öllyn luonnonsuojelualue ko-
tineen ja useita tervahautojen pohjia. Iso- ölly on 
326,3 metriä meren pinnasta ja Sotkamon kolman-
neksi korkein maastopiste. Korkein on Naulavaara 
367,7 metriä merenpinnasta ja toiseksi korkein ar-
kuan Loso 350,1 metriä merenpinnasta. Kainuun 
korkein piste 387 metriä meren pinnalta löytyy 

yrynsalmen Iso-Tuomivaaralta.

“Mathesius kertoo uokatista, e ä se on  penin-
kulmaa korkea, 3 pitkä ja  leveä. Siellä on järvi 
täynnä kaloja ja se jymisee aina tapausten niinkuin 
nälkävuosien ja ruton edellä. Siitä sanotaan voivan 
nähdä 10-15 peninkulmaa enäjän rajalle asti.

   Tuneld sanoo uokatin olevan  p. leveän. - 
Luote avan talonpojan kertomusten mukaan on 

uokatin kukkulalla kaksi lampea, joissa on mus-
tan sameaa ve ä, e ’ei mikään kala menesty. Län-
nempänä jälleen kuuluu samalla vuorella olevan 
muita kirkasvetisempiäkin lampia, myös kaksi, 
joista toisessa kuuluu toisinaan nähdyn nahkiai-
sen kaltaisia kaloja tai käärmeitä, kuten luullaan. 
Ennen pikku vihaa on lähimpään Tikkalanniemen 
taloon kuulunut kovia paukauksia, jo a koko nie-
mi on tärissyt.”

(Lähde: Mustonen, O. . . 1885. Tietoja Kajaa-
nin kihlakunnasta ja etenkin altamon pitäjästä. 

ämeenlinna: ämeen Sanomain Osakeyhtiön 
kirjapaino, s.19-20)

Pohjaslahden arvokas pihapiiri
Eerolan vanhat rakennukset
kivinavetta

Jormas 19 artalana tunne u talo on isojakoon 
saakka 1855 ollut kahden savun talo. Talosta on 
merkintöjä ja kirjoite ua tietoa aina 1600 – luvun 
alusta saakka. erimätiedon mukaan talo on Mus-
tapartojen eli artasen suvun kantatalo Kainuussa.  

Jormasjärven ympäristössä oli myöhemmin useita 
tämän ”kookkaan ja paksupartaisen” suvun arta-
loita muun muassa Tuhkakylällä ( uovila), Talvi-
vaarassa (Talvivaaran talo) ja aarankylän artala 
eli nykyinen Laatikkala. Näistä uovila olisi vanha 

artasten myllytorppa, ja Talvivaara kaskimaille 
sijoi uva torppa, joka joutui varsin pian Tuhkalan 
talon omistukseen. Tämä viimeinen onkin varmaa, 
sillä Talvivaaran tilan omisti 1600 – luvun puolesta 
välistä alkaen nykyisen arjun paikalla olleen kan-
tatilan isäntä Olli Suutari, joka piti torppaa vuok-
ralla. erimätiedon mukaan toinen, uuskoksi 
kutsu u talo on ollut peltojen keskellä nykyisen 

ohjasmäen kohdalla lännen puolella, josta siir-
re y si en nykyiseen paikkaansa. Äestäessä tältä 
paikalta nousee vieläkin rakennusten nurkkakiviä.

Nykyinen Jormas 24 ohjasmäki on rinteessä 
vanhan aarankyläntien sivussa. ihapiiri on ko-
mea, sillä siihen kuuluu kookas päärakennus, suu-
rikokoinen kivinave a ja vanha luhti. suinraken-
nus on koo u vuonna 1930 ja mansardika oinen 
nave a on saatu valmiiksi vuonna 1934. Talossa 
on kookas pir i, eteinen, kei iö ja kaksi kama-
ria. Navetan kivityö on mallikasta ja perimätieto 
kertoo sen tekijän olleen or imäestä. Navetan 
katossa on lapeikkunoita, mikä ero aa sen tämän 
muista sotkamolaisista navetoista. ihaluhti on 
yksikerroksinen ja kaksiosainen. Suorasivuisella 
ja koristee omalla rakennuksella lienee ikää noin 
200 vuo a. 

ohjasmäen pihapiiri on rakennushistoriallisesti 
arvokas. ihapiirillä on maisemallista merkitystä, 
sillä se näkyy mainiosti esikkotielle.

Jormas 23 Eerolan pihapiiriä on kutsu u välil-
lä uuskoksi. ihan rakennuskanta on ajallisesti 
kerroksellinen. ihapiirissä on vanha pienemmistä 
peltokivistä 1940 – luvulla rakenne u kivinave a, 
vanha talliai a, vilja-ai a ja puolitoistakerroksinen 
asuinrakennus 1950 – luvulta. Eerolan rakennuk-
silla on rakennushistoriallista merkitystä.

retkeilijöiden suosiossa oleva taukopaikka perinne-
maisemineen

or imäen autiotila sijaitsee lähes or ivaaran 
lakiosassa, ja sieltä avautuvat huikeat näköalat 
alapuoleisten metsien yli Kiantajärvelle. anhas-
ta pirtistä on enää jäljellä vain rauniot, mu a Kai-
nuun ympäristökeskus on rakennu anut alueelle 
kodan ja pysty änyt tilan historiasta ja entisestä 
viljelykul uurista kertovia opastauluja. or imäki 
on aikoinaan ollut aarankylän Kanalan torppa. 

ihapiirin läpi kulkee KK-retkeilyrei i, ja paikka 
on suosi u retkeilijöiden keskuudessa. Tilan inven-
toidut pihaniityt ovat suur- ja pienruohovaltaisia ja 
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nurmitatar on huomionarvoinen kasvilaji alueella. 
ihapiirin lähe yvillä on myös inventointialaan 

kuulumatonta, komeiden kuusien hallitsemaa pi-
en- ja suurruohoista hakamaata, jolla kasvaa pussi-
kämmekkää. ihanii yjen lisäksi autiotilan ympä-
rillä on ollut niin ikään inventoinnin ulkopuolelle 
jääneitä peltoaukeita, jotka viime vuosina ovat al-
kaneet kasvaa umpeen. Jo a tilan pihapiiri säilyisi 
hoide una, sitä tulisi raivata ja nii ää. ihapiirin 
vieressä sijaitsevalla kauniilla hakamaalla kasvaa 
arvokasta kasvilajistoa, joka olisi syytä inventoida 
ja o aa hoitoon. anhojen peltoalueiden nii o tu-
lisi lisäksi aloi aa uudelleen, jo a ne eivät umpeen 
kasvaessaan pei äisi komeaa näköalaa alas järvel-
le. Kohteen hoitoon o amista pohdi iin Kainuun 
ympäristökeskuksessa keväällä 2004. iime vuodet 
alue on ollut vuokralla Sotkamon kunnalla, joka 
ei hoida perinne iotooppeja. lue a on hoide u 
kesästä 2007 saakka Ympäristökeskuksen hankkeen 
turvin. or imäen nii y on maakunnallisesti arvo-
kas perinnemaisemakohde.

pitkä historia, vanhoja rakennuksia
vanhimpia kivinavetoita Sotkamossa

Jormasjärven Kivirannan kylän vanhimpia asuin-
paikkoja edustava Jormas 10 Lintula (Lindula) on 
tunne u aikaisemmin Leivolanmäkenä. Talossa 
on ollut kaksi erillistä savua, Kivelä ja älitalo. 

iimeisen nimi johtui sijainnista Kivelän ja naa-
puritalo Mar ilan puolivälissä. Kivelästä tuli iso-
jaossa Jormas 14 ja älitalosta Jormas 13. älitalo 
on jakautunut perinnönjaossa ja Kivelän ja älita-
lon väliin syntynyt uusi talo on saanut nimekseen 

uistola. Kivelästä on myöhemmin tullut Juhola ja 
Lintula. Ympäri on siis menty ja yhteen siis tultu.

uistola ei muodosta oikeaa pihapiiriä, mu a 
rakennusten keskinäinen läheisyys kyllä luo oman 
tunnelmansa paikalle. Nave a nimi äin on muilta 
osin puretun älitalon kivinave a mikä seli ää pi-
han erikoisen asemoinnin. äärakennus on vuodel-
ta 1917. Rakennuksessa on pir i, eteistila, kei iö ja 
kaksi kamaria. Talo on hirsipinnalla sisältä ja ulkoa. 

anha kivinave a on tehty vuonna 1880, ja se on 
yksi Sotkamon vanhimpia säilyneitä kivinave o-
ja. istoriankirjojen mukaan naapuritalo Mar ilan 
kivinave a on ollut Sotkamon ensimmäinen. Sitä 
on käyty joukolla ihme elemässä valmistumis-
vuonna 1867, kertoo mm. siltavouti eikki ärmä 
Suomen Kirjallisuuden Seuran kokoelmista löyty-
västä sotkamolaisesta rakentamisesta kertovassa 
tekstissään. Ensimmäisen kivinavetan paikka ei 
olisi voinut olla mikään muu kuin Kiviranta, sillä 
kylältä löytyy kyllä kiviä, joista valita! uistolan 
navetassa on päätyviiri, jossa on vuosiluku 1632. Se 

muistu aa Korhosen suvun kantapaikan verolle-
panosta Sipolankylällä ihtamossa. itkä ja vaikea 
rappasota oli juuri pää ynyt ja vanhat asuinsijat 
olivat saaneet uudet omistajat. älitalo ja uistola 
on ollut Korhosen suvulla vuodesta 1840.

uistolan talon takana ns. riihimäellä sijaitsee 
vanha älitalosta siirre y vilja-ai a. Sen piirteitä 
ovat otsa, suorat posket ja pistola ia. Räystässivu-
jen ylimmät hirret on tehty kaarelle, eli ”kruusat-
tu”. iirteiltään rakennus on Kivirannan vanhin, 
niiden mukaan aitalla lienee ikää noin 200 vuo a. 

itan takana on suuri riihi. uistolan nykyinen 
isäntä ri Korhonen on suurmetsätilallinen, ja 
hoitaa myös uistolan tilaa ympäristöineen tun-
nollisesti. än perusti oma-aloi eisesti Isokiven 
eli Isoahon suojelualueen, katso Isoaho, Kiviranta.

isoluhti, komea pirttirakennus
tuulimyllyaitta
kivinavetta
rakennusten uusiokäyttöä

Ylisotkamon 38 urola on syntynyt uokatin ort-
ti- ja Koljolanvaaran kyljestä alkunsa saavan it-
käpuron varteen, lehtomaiseen maisemaan. uro 
on kantatila, josta on lohko u naapurit Lukkarila 
(tilalla kirstu vuodelta 1860, pahkakuppi vuodelta 
1846 ja hopeapikari 1850-luvulta tallessa) ja äivö-
lä. ihapiirissä pienen kummun päällä on päära-
kennus, nave a ja isoluhti. Talo on tehty hirrestä 
vuonna 1929 ja sitä on korja u pariin kertaan. Ta-
lossa on umpikuisti, pir i, kamarit ja sali.

Kivinave aa on korja u usein ja niin reippaasti, 
e ä sitä voisi sanoa myös tiilinavetaksi. Isoluhti 
koostuu kahdesta osasta ja kahdesta kerroksesta, 
jotka ovat erikokoisia toisiinsa nähden, kuten myös 
kammioiden ruusukoristeetkin. i aa on ken itet-
ty 1990 – luvulla ympäristökeskuksen työavustuk-
sen turvin. itan päädyssä on rankorakenteinen 
varasto. ihapiirissä on ollut 1800 – luvun lopussa 
paljon erilaisia rakennuksia. ihapiirin pohjois-
puolella sijaitsevan lammikon reunalla on vanha 
korkeahko hirsiaitalta vaiku ava rakennus, joka 
lähemmin tarkasteltuna osoi autuu tuulimyllyn 
koneaitaksi. Myllyn siipitukin aukko on tallella, 
samoin rasvaiset jäljet sisäseinissä entisen kojeiston 
kohdalla. Jokien ja purojen suuresta määrästä joh-
tuen Sotkamossa on ollut hyvin vähän tuulimylly-
jä. Muita tuulimyllyrakennuksia ei tiedetä lukuun 
o ama a Naapurinvaaran lomakylän alueella ma-
joituskäytössä olevaa vanhaa tuulimyllynraatoa.

uron talon ympäristö on hakamaata, peltoa ja 
lepikkoa. eltoja viljellään ja lähiseudulla asutaan 
aktiivisesti vieläkin. uron vanhat rakennukset, eri-
tyisesti tuulimyllyai a, ovat rakennushistoriallisesti 
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arvokkaita. Rakennuksia on kehite y matkailu-, ynnä 
muuta käy öä ajatellen vanhat arvot korjaustavoissa 
huomioiden. Ympäristöstä on tehty puutarhamainen 
keidas lammikoineen. Myllyn läheisyyteen on raken-
ne u pieni juhlapiha, johon on tuotu kierräte yjä ra-
kennuksia muun muassa Maanselän Nurmimäestä ja 
Juurikkalahden koulun mailta.

ohjoispuolella sijaitseva äivölän pihapiiri liit-
tyy uroon, katso äivölä, Rekivaara.

pihapiiri
mansardikattoinen puunavetta

äivölän pihapiiri on erote u uron talosta ja si-
joi uukin hyvin tiukasti sen läheisyyteen. uu-
tarhamainen ympäristö on kaunis, ja pihapiiri 
Rekivaarantien suunnasta katso una kauniissa 
maisemassa. äärakennus on tehty 1920 – luvulla, 
samoin nave a. iharakennus on siirre y urosta 
ja se lienee tehty 1800 – luvun puolella. irsiraken-
teinen nave a on huonokuntoinen. Sen ka oraken-
ne on rakennusajalle tyypillisesti tehty mansardin 
muotoon, mikä mahdollisti todella kookkaan hei-
nävintin ylisille.

ähäeleinen pihapiiri sijoi uu pienelle kieleke-
mäiselle pellon pielelle ja näkyy Rekivaarantielle 
hyvin kauniisti viljapellon takaa.

ihapiiri on arvokas ja lii yy uron talon ym-
päristöön, katso uro, Rekivaara.

60-luvun motelliarkkitehtuuria

uokatin urheiluopiston johtajan virassa toiminut 
Jorma Suvikas ja vaimonsa Eila suunni elu ivat ja 
toteu ivat uokatin urheiluopiston läheisyyteen 
mäntykankaalle suuren motellikeskuksen, joka 
oli aikanaan edistyksellinen käy ökonseptinsa 
vuoksi: vaikka motellilla oli yhteistiloja, sijoite iin 
vuokra avat tilat erillisiin siipiin, jotka polveilevat 
maastoa myötäillen. rkkitehtina toimi L. . ut-
tunen, ja rakennus valmistui vuonna 1967. 

äärakennuksessa on vastaano otilat, toimistot, 
ruokala ja kei iö. Sen yhteydessä on neuvo elu-, 
liikunta-, varasto- ja saunatiloja. äärakennuksesta 
erkanee kaksi huoneistosiipeä, joista toisessa on 
myös saunatilat ja iso takkatila. 

lkoasu on saanut vaiku eita itävaltalaisista 
rakennuksista ja ajalle tyypillisestä hyvin asial-
lisesta ja koru omasta rakennustyylistä. Nauha-
maiset teemat ja ulkoasu muutoinkin on monilta 
osin unktionalismia puhtaimmillaan. 60 – luvulle 
tyypillisesti rakennus on valkoiseksi rapa ua pu-
natiiltä, ja puuosat on maala u tumman ruskeiksi, 
lähes mustiksi. astaanoton ja pääoven sijainti on 

Puron tuulimylly on nykyään museoaitta.

Ruukin kuntokeskuksen jyhkeitä  muotoja.
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osoite u hienovaraisesti, oikeastaan vain luonnon-
kivillä muuratulla sokkelilla.

Sisätiloista ruokailutila on aja oman moderni, ja 
siivessä sijaitseva takkahuone sisustuksineen kuin 
suoraan ajan sisustuslehdistä. Takkahuoneen la ia 
polveilee rinteessä alaspäin ja sen julkisivussa on 
paljon lasia.

Rantaan on tehty savusauna, josta on tullut paik-
kakunnalla kuuluisaksi erilaisten illanvie ojen pi-
topaikkana. Rakennus on osin hirrestä ja upote u 
maastoon tiiliosaltaan. Ka o on turpeesta.

Motelli on toiminut 1980 – luvulta saakka Rauta-
ruukin kuntoutuskeskuksena. Rakennuskomplek-
si on kestänyt aikaa hyvin ja sen rakennushistorial-
linen arvo tulee nousemaan mikäli sille ominaiset 
piirteet säilyvät myös tulevaisuudessa.

pihapiiri
kivinavetta
kaukomaisema
pieni kivisilta

Rekivaaran talon historia alkaa torpasta, josta on 
tietoja vuodesta 1770 lähtien. Yhdessä läheisen 
Lääsön kanssa se oli Sotkamon ensimmäinen ni-
meltä tunne u torppa. Rekilän talo sijoi uu kor-
kealle vaaran selälle. Sen pihamaalta on hyvin 
pitkä kaukonäkymä yli eteläpuolen peltojen kohti 
Maanselän saloja. ihapiiri sijoi uu kummulle ja 
siihen kuuluu päärakennus, kivinave a ja pihara-
kennus. ieman sivummalla on lisäksi vanha ai a 
ja varastorakennuksia.

Talo on tehty hirrestä vuonna 1918. Sitä on kor-
ja u ja laajenne u vuonna 1974. Rakennuksessa 
on pirtin lisäksi kei iö, ja kaksi kamaria ja käy ö-
tiloja myös yläkerrassa. Kivinave a on tehty vuon-
na 1928. yvin korkealaatuinen kivityö on ollut 
mahdollista rautatien rakentajien ansiosta. Nave a 
on komeassa kunnossa. astaavaa korkealaatuis-
ta työtä samalta ajalta edustavat aapalanlahden 
Kankaalan ja Tenetin Riivalin navetat.

iharakennus on tehty 1950 – luvulla ja se on 
suuri kokoinen rankorakennus sekä maala u pu-
naiseksi. Sivummalla sijaitseva kaksikerroksinen 
ai a on huonokuntoinen ja koristeeton perusra-
kennus. Ikää sillä lienee noin 150 vuo a.

Rekilän pihapiiri on suuren talon mallia. Na-
ve a on poikkeusyksilö ja sillä on eri äin suuri 
rakennushistoriallinen arvo.

Talon itäpuolisen Rekipuron kohdalla Ohravaa-
rantiellä on pieni 1930 – luvulla rakenne u kaari-
kivisilta. Roman inen silta on harvinaisuus, sillä 
vastaavat on pure u Sotkamonkin alueelta lähes 
kokonaan: vain alkolan läheisyydessä vanhan 
Riekinrannantien alla on samantyylinen silta, katso 

Rekipuron sillan pieliä.

Rekivaaran koulu.

Riivali.
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Riekinrannan kylätie, Riekinranta. Rautatien alta 
löytyy kaksi komeaa kaarisiltaa: Juurikkalahden 
aseman ja Naapurivaaran unojoen sillat.

vanha tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus

Koulu on valmistunut Lääsön maista erotetulle 
palstalle vuonna 1936 samojen piirustusten mu-
kaan kuin tehtiin koulut Riekinrannalla, Kunin-
kaanlahdella, Korvanniemellä, Ontojoella, Teeri-
vaarassa ja arisvaaralla. Tyylillisesti rakennus 
on asiallista tyyliä pienin klassisin piirtein. ihan 
pohjoispuolella on matala piharakennus saunoi-
neen, ja länsipuolella on urheiluken ä. Rekivaaran 
koulussa on kaksi salia ja kei iö, sekä ope ajien 
asunnot kahdessa kerroksessa. Rakennuksen kou-
lutoiminta on lakannut 1980 – luvulla ja sen jälkeen 
tilat ovat olleet muun muassa ruokapalveluyrityk-
sen käytössä. Rakennuksen ulkoista asua on kor-
ja u hilja ain.

Koululla on kul uurihistoriallista arvoa.

virkamieshistoria
erikoinen kahden talon pihapiiri
perinnemaisema
erikoiset aitat
kivinavetat
pappila

Yksi Tenetin virran keskeisimpiä asuinpaikkoja 
kau a aikain on ollut la-Sotkamon talo 8, Määt-
tälän talo, joka tunnetaan nykyään paremmin ni-
mellä la-Sotkamo 4 Riivali. Riivalin pihapiirissä 
sijaitseva, Mää älänä nyt tunne u talo on jae u 
Riivalista vasta vuonna 1923. anha kantatalo 
alueella on myös naapuri, lasotkamo 7 Mää älä, 
joka nykyään on numerolla 3 tunne u Mustola. 
Kolmas Mää älä on ollut vanha ir i, jonka toista 
osaa kutsu iin jo 1600 – luvun lopulla iltulaksi, 
myöhemmin Tervoksi. Tämän Mää älän toisesta 
osasta muodostui jaon jälkeen Rauramon talo, jos-
ta jae iin myös Tuorinperä eli nykyinen Leivola. 
Ja jossain vaiheessa Tervon sekä Rauramon omisti 
yksi isäntä, vaikka olivat eri taloja. lueella on siis 
ollut kolme Mää älää, sekä Naapurinvaaralla ja 
Mää älänmäellä vielä omansa, joten historian tut-
kijan on oltava tarkkana.

Riivali - Mää älän talot muodostavat pihapii-
rin, jossa on kaksi (tai oikeastaan kolme) pihaa. 
Mää älän talon historian ensimmäinen talon nimi 
on ollut Kalliola, mikä nimitys johtuu suoraan pe-
rustajan sukunimestä. Kalliota on asute u jo hyvin 
varhain, sillä paikalla on asunut mm. pitäjänkirju-
ri Jöns Kallio ( er ) vuodesta 1710 vuoteen 1712 

saakka, jolloin hän kuoli ns. sarkasodan uhrina. 
er  oli syntynyt vuonna 1680 Kallion talossa, jo-

ta kutsu iin jo er in aikana ”Skriivariksi”, mikä 
nimitys vain vahvistui, kun vuosien 1722 – 34 väli-
sen ajan siinä asui myös seuraava pitäjänkirjuri eli 
Johan ahl vaimonsa Mar are a Svahnin kanssa. 
Samassa talossa toimi sekä alueen kyytirä äri (ni-
mismiehen apulainen) e ä a ellaa ori eli piis-
kuri (ruoskija), jota pide iin varsin tarpeellisena 
henkilönä tuohon aikaan! Riivalin kau a kulki ns. 

ienan talvitie, joka tuli Kajaanista Tikkalannie-
men ylityspaikan ja Jäätiönlahden Kohveron talon 
kau a Riivalinlammen eteläpuolelle, josta se johti 
si en Sopalaan ja eteenpäin.

Kyseessä olevan Riivalin historia on itse asiassa 
siis varsin virkamiespitoinen ja historian kirjoissa 
osin sekava eri Mää älöiden kesken. Mu a se ei 
estä sitä tosiasiaa, e ä Riivali virkamiehineen oli 
erityisen tärkeässä asemassa. Muista Mää älöistä 
Tervo tunnetaan n i hydeniuksen synnyinko-
tina ja myös Rauramo oli erilaisten virkamiesten 
omistuksessa. 1900 – luvun alkuvuosikymmeninä 
Riivalin rannassa oli laivaliikenteen laituripaikka. 
Sotien aikaan Riivalissa toimi evakoiden huolto-
keskus ja Rauramon puolella pieni vankileiri.

Riivalin maille on myöhemmin 1900 – luvulla 
rakenne u myös uokatin teollisuusalue ja Tene-
tin koulu. Ympäristö on kuitenkin säily änyt maa-
seutumaisuutensa suurilta osin. Laaja peltoaukea 
ulo uu Tenetin virran rannasta aina ohjavaaran-
tien eteläpuolelle saakka. eltojen ja hakamaiden 
lisäksi siihen kuuluu pari lampea kosteikkoineen 
ja tietysti rautatiepenkan ero amat Tenetin rannat. 

Riivali - Mää älän pihapiiri on Sotkamossa 
ainutlaatuinen. Yhtä hyvin säilyny ä ja saman 
muotoista pihapiiriä ei ole. Riivalin puolella on 
tätä nykyä asuinrakennus, kivinave a, isoluhti ja 
mahtava kolmekerroksinen vilja-ai a. Mää älän 
puolella on taas kaksi asuinrakennusta, kivinave a 
ja piha-ai a. Isoluhdin ja piha-luhdin välissä on 
oikeastaan kolmas piha-alue, mu a kapeampi sel-
lainen. ihapiirin itäsivulla on koivukuja, jonka ta-
kana on Tenetin koulun matalia asuinkerrostaloja.

Riivalin talo on rakenne u vuonna 1937 ja sitä on 
remontoitu mm. 1960 – luvulla tekemällä mm. uusi 
kuisti. arjaka oista taloa vastapäätä sijaitsee ko-
mea isoluhti vuodelta 1850. Kaksiosainen ja – ker-
roksinen hirsirakennus on suorasivuinen, mu a 
sen räystäät on tehty ruusulle eli viimeisiä hirsiä on 
tuotu taitemaisesti ulospäin. Luhdin ovista toinen 
on ilmeisen vanha: se on vain kahdesta laudasta 
tehty ja sen pintaan on veiste y salmiakkikuvio eli 
paneeli-imitaatio. Oven rom i -malli on tyypillinen 
1700 – luvun aitoille, joten ovi voi olla myös jäänne 
vanhemmasta rakennuksesta. Luhdin päätyyn on 
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tehty rankorakenteinen varasto ja vinotuilla va-
ruste una katostila koko rakennuksen pituudelle. 
Ovien sivuille kumpaankin ai ahuoneeseen on 
myöhemmin tehty pieni ikkuna ja ovien päälle 
haukkaikkunat yläkertaan.

Kivinave a on valmistunut vuonna 1931 ja eri-
koisen hienosti työstetystä raniitista. Navetassa 
on rankorakenteinen lato-osa ja heinävin i, jonne 
rakennuksen takaa siltaa pitkin kahden parioven 
kau a! Nave a on eräs hienoimpia kivinavetoita 
Sotkamossa ja se on maala u kauniisti äske äin.

ihapiirin eteläpuolella pihatien sivussa sijait-
see kolmikerroksinen vilja-ai a vuodelta 1845. 
Rakennus on todella hienoa käsityötä ja esimer-
kiksi sen alimmat hirret ovat ns. vaihtosalvoksella 
varuste uja, joten niiden vaihtotarve on ennakoitu 
jo rakennusvaiheessa. itan ovelle johtaa kivestä 
tehty porrastasanne. Oven päällä on kaksi luukkua 
yläpuolen kerroksiin. Sisällä on eri äin hienosti 
rakennetut siilot suppiloineen ja torvineen. itan 
sisäpuolen tukipilari on vuoltu koristeelliseksi. it-
ta on kirkkaasti kaunein ja sopusuhtaisin Sotka-
mon vilja-aitoista. Rakennus on maala u kauniisti 
vast’ikään. Riivalin sauna on tehty läheisen Riiva-
lin lammen rantaan. irsinen savusauna on mai-
semallisesti hienolla paikalla paikallistien varrella.

Mää älän pihassa on mansardika oisen talo, ko-
mea piha-ai a, kivinave a ja uudempi asuinraken-
nus. irrestä tehty, mu a jo varhain lautavuora u 
päärakennus on valmistunut vuonna 1930 ja siinä 
on viisi huone a. Sisätiloja on hieman remontoitu, 
mu a muutoin talo on alkuperäisasuinen. Ka oon 
on tehty lapeikkunat, joista Tenetin puoleinen on 
suuri. iha-ai a on kaksiosainen ja siihen on lisä y 
puurakenteinen varasto-osa, kuten naapurissakin. 

i a eroaa naapurin aitasta siinä, e ei siitä löydy 
ruusuja ja haukkaikkunoiden tilalla on isot luukut. 

i a on korkea ja tehty kauniisti veistäen. 
Kivinave a on samaa kiveä ja lähes tasoa kuin 

naapurilla. Erona tässä navetassa on sillan sijoitus, 
se onkin pihan puolella. Myös rankorakenteinen 
osuus on lyhyempi. Yhdessä nämä rakennukset 
muodostavat eri äin vahvan visuaalisen tekijän 
peltoaukean laidassa. Myös tämä nave a on maa-
la u äske äin ja samoilla sävyillä kuin naapurin 
nave a. Rantaan johtavan polun varrella on muu-
tama harmaa rakennus, vanha talli ja latoja, sekä 
vanhoja lehtikuusia. Rannan ja talon välissä on 
käy ämätön junaratapen er, jonka päältä on pois-
te u kiskot. Ranta on matalikkoa, jossa viihtyvät 
mitä erilaisimmat linnut. 

Riivalin ja Mää älän talot ovat historiallisesti 
tärkeitä. Niiden yhteispihapiiri on ainutlaatuinen 
talonpoikaisympäristö Sotkamossa. Rakennushis-
toriallisesti kohde on tärkeä myös yksi äisten ra-
kennusten kau a. Maisemallisesti kohde sijoi uu 
hyvin tärkeän matkailijoiden käy ämän tien var-
teen. Se näkyy myös kauniina vesirei ikohteena 
Tenetille. Riivali ja Mää älä muodostavat eri äin 
hienon kul uuriympäristökohteen. Sen säilymisel-
le on ensi arvoista laajojen näkymien säily äminen 
talojen läheisyydessä. Rannan junaradan penkan 
mataloi aminen voisi olla maisemallisista syistä 
perusteltua. enkan päällä kulkeva väylä on sinäl-
lään mainio liikuntayhteys rannan tuntumassa.

Mustola oli pitkään alueen kantatalon lasotkamo 
3 Mää älän nimellä ja omistus yvösen suvulla. 
Seurakunnan kappalaisen pappilan asuinpaikka 

arpuniemellä oli hankalan matkan päässä kirkos-
ta ja siitä tuskasta päästiin tekemällä vaihtokauppa 
tilojen kesken Kristian Kekonin kappalaisaikaan 
vuonna 1880. yvöset saivat arpuniemen pappi-
lan asu avakseen, katso arpuniemi, Kuolasalmi. 
Mustolan tilalla oli tuolloin kokoa 650 hehtaaria, 
josta peltoa oli 28 hehtaaria. Mustolan vanha pää-
rakennus hajote iin ja siirre iin vuosina 1882-5 
pappilaksi lähelle rantaa. Tulipalo pol i Mustolan 
vanhat ulkorakennukset kokonaan vuonna 1937. 
Kirkonkylällä sijaitseva atoksen talo oste iin 
kappalaiselle uudeksi pappilaksi sotien jälkeen. 
Sotkamon kunta osti Mustolan pappilan ja laajen-
si sen lastenkodiksi. Nyt pappilan omistaa yritys, 
joka käy ää tiloja mm. majoitukseen ja koulutuk-
seen. appilan ulkoinen olemus on muu unut 
sotien jälkeisessä remontissa paljon ja erikoisesti 
sisäremontissa 1980 – luvulla, jolloin sisätilat muu-
te iin levypintaisiksi. lkoa talon tunnistaa hyvin 
vielä vanhaksi virkataloksi, etenkin kuistissa on 
viehätystä ja arvokkuu a. ihapuusto on eri äin 
suurta ja antaa ympäristölle selkeää lisäarvoa. ap-
pilan eteläpuolella sijaitsee eri äin suuri kellari.

Rannan puolella sijaitseva käy ämätön rauta-
tien penkka ilman raiteita on maisemallisesti vai-
kea. Sitä kanna aisi madaltaa ja siitä huolima a 
käy ää edelleen yleisenä ulkoilurei inä rannan 
tuntumassa.

Mustolan entinen pappila on historiallisesti tär-
keä ja sillä on rakennushistoriallista arvoa. Yhdessä 
Riivali – Mää älän kanssa sillä on kul uuriym-
päristönä arvoa, joskin viereisen Tenetin koulun 
rakennuksia ja liikuntaken ää rakenne aessa ei 
tämän alueen arvoja ole huomioitu. appila näkyy 
ratapenkan takaa Tenetin virralle kohtuullisesti ja 
sillä on siihen suuntaan maisemallista arvoa.
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laidun vaaramaisemissa kuusien seassa

Rantolan tila sijaitsee Rekivaaran kylällä korkealla 
uokatin vaaran kupeessa. Tilan metsälaidun si-

jaitsee tilan peltojen ympärillä ja vanhan kylätien 
sivussa. lue a laidunnetaan yhä ja sen pitkä käyt-
tö näkyy alueen monipuolisuutena. uustoisten 
osien lomaan on muodostunut nii ymäisiä avoi-
mia kohtia, joihin aurinko yle yy. Rinteen keski-
osassa on korkeiden kuusten hallitsema laidunosa. 
Muutoinkin alueella on komeita kuusia ja niiden 
välissä pieniä kiviraunioita nii yineen. Kasvisto 
on monipuolista ja puusto osin hyvin lehtomaista. 
Laidunnus takaa alueen ominaisuuksien säilymi-
sen jatkossakin.

Rantolan laidun sijaitsee nykyisin yksityistieksi 
muu uneen kylätien vieressä. lue on edustava 
ja maisemallisesti ”pikkusievä”. Sen eteläpuolella 
sijaitsee Rönkön kaunis pihapiiri, katso Rönkkö, 
Rekivaara.

vanha pihapiiri
kivinavetta
hakamaat
vanha paja

ivan esikkotien tuntumaan sijoi uva Rönkön 
talo on tyypillinen vaaramaisemaan syntynyt 
asuinpaikka. Etelärinteessä peltoaukean keskel-
lä sijaitseva asuinpaikka lienee saanut alkunsa 
1700 – luvulla. Tuhkakylän jo historian hämäriin 
kadonnut kantatalon nimi on ollut 1500 – luvulla 
Rönkkölä. 

Taloa on hallinnut koko sen olemassa olonsa ajan 
Määtän suku, joka on lähtöisin Teerivaaran Tak-
kulasta. Talo on aina sijainnut kulkureitin varrella, 
sillä vaaraketju tekee kohdalla notkon alaspäin ja 
Jormasjärven puolelta pääsi helpoiten kirkonkylälle 
taloa sivuavaa kirkkopolkua pitkin. Lähistöllä Jor-
masen Sopasenlahdessa onkin yhä virallinen Jor-
maskylän veneranta. istoriansa aikana Rönkön 
väki tunsikin Tuhkakylän ja Laakajärven ”kirkko-
väen” kohtuullisen hyvin. Samoin Juurikkalahden 
puolelta ylite iin vaara Rönkön kohdalla matkates-
sa Nuasjärven puolella ja Kajaaniin.

Isojaossa talo sai numeron lasotkamo 30. 
ihapiirin rakennukset ovat ai oja lukuun o a-

ma a kaikki vuosisadan vaihteesta. Suuri päära-
kennus lehtikuusirivistön vieressä on vuodelta 
1908. Luonnonkiville perustetussa hirsitalossa on 
pir i, seitsemän huone a ja kaksi salia. Sisätiloja 
on remontoitu, mu a huonejako on ennallaan. 
Neliöpiirin länsisivulla on kaksiosainen piha-
ai a, eteläsivulla navetan raunioita ja suuri talli 
ai avarastoineen. ihapiirin läheisyydessä on iso 
vilja-ai a, sauna, riihi, puimala kuivaamoineen, 
paja ja kaksi uudempaa asuinrakennusta 1990 – 
luvulta. Suoraposkinen ja otsamallinen vilja-ai a 
toimii yksityismuseona. Kivinave a on valmis-
tunut perimätiedon mukaan vuonna 1910 ja sen 
sivulla oleva talli on talon entinen asuinrakennus. 
Nave a on pure u 2000 – luvun alussa ja paikalle 
on jäte y roman iseksi jäänteeksi osia kiviseinäs-
tä ja I -tornin seinät. Suovaaran Tolpassa on 
vanha Rönköstä aikoineen tuotu ja pienikokoinen 
vilja-ai a.

Rönkkö on kaunis pihapiiri. Sillä on rakennus-
historiallista arvoa. eltoja viljellään ja hakamaat 
ovat naapurin käytössä laidunmaina, joten ym-
päristö on yhä kukkeaa ja elävää. Naapuritalon 
läheiset hakamaat on luokiteltu maakunnallisesti 
arvokkaiden perinnemaisemien joukkoon kuulu-
viksi. Rönkköä sivuaa KK – rei i. aikasta suun-
nitellaan pienimuotoista matkailukohde a.

Rönkön lehtikuuset.
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vanha terässilta jokimaisemassa
Verkasaaren tarinat

uonna 1924 aloite u rautatien rakennustyö välil-
lä Kontiomäki – uoka i oli valmis Tenetin sillalle 
asti vuonna 1925. uonna 1926 silta valmistui, ja 
rataa jatke iin uokatin asema-alueen ohi.

Rautatiesilta tehtiin kaksiosaiseksi, sillä Tenetin 
virrassa oli tukipisteeksi sopiva kallioinen saari. 

erkasaareksi kutsutulla luotomaisella kalliosaa-
rella on tarinoiden mukaan venäläiset piilo aneet 
sarkojaan Sarkasodan aikaan. Eteläisempi sillan 
osuus valmiste iin teräksestä ja tyylillisesti kak-
sipisteiseksi kaarisillaksi. ohjoinen osa siltaa on 
yksiaukkoista teräspalkkimallia. Sillan juhlavan 
kokoiset arkut ovat mahtavaa louhi ua ranii ia.

Silta on teräsrakenteiltaan komea ja edustava. 
Samanlaisia on rautateiden varsilla Suomessa usei-
ta kymmeniä. Sotkamossa ei ole rautatien varrella 
muita terässiltoja, vaan pienemmät ylitykset on 
tehty kivestä, Juurikkapuron silta esimerkiksi Juu-
rikkalahdessa ja unojoen silta Naapurinvaaralla.

todella vanha asuinpaikka
pappilan paikka, taloustieteilijä Antti Chydeniuksen 
synnyinpaikka
vanha pihapiiri
paja
Vihtamokosken myllysauna ja myllyjen pohjat
pieni rautatiesilta kivestä

ir ijärven eteläpuolella sijaitsevan Tervonlam-
men rantaan sijoi uu mahdollisesti koko kirkon-
kylän alueen vanhin asuinpaikka. Tervonlampi tai 
vanhalta nimeltään ir ilampi on ikivanha leväh-
dyspaikka vesirei ien varrella ja lammen rantaa 
onkin nimite y Lepolahdeksi. Rannasta on löy-
de y monenlaista vanhaa tavaraa tähän lii yen. 
Lähistöltä Tervon tilan mailta on löyde y mm. ra-
hoja vuosilta 1663 ja 1735. uonna 1650 Kainuun 
läänistä tehdyssä laess laessonin kartassa talo 
on piirre y suurin piirtein nykyiselle paikalle.

Tila tunne iin aina 1600- luvun puoliväliin saak-
ka nimellä ir i tai ir ijärvi. uonna 1650 taloa 
asu i Lauri iltunen, joka muu i nimen iltulak-
si. Samalla iltulasta erote u uusi talo, Mää älä 
joka tunne iin nimellä Rauramo. iltula sijaitsi 
hyvin keskeisellä paikalla ja soutumatkan päässä 
kirkosta ja se toimikin 1700 – luvun alussa mm. 
kappalaisen pappilana. 

Tuolloin kiisteltiin kappalaisen asuinpaikasta. 
anha vuokralla ollut Rikkolan tila arpuniemellä 

autioitui vuonna 1708. Kappalainen möi Rikkolan 
Isak Schroderukselle eli uudelle Sopalan isännälle. 

Tenetin rautatiesilta.

Tervo.

Jormasjokisuun Moilalan isoluhti vuodelta 1818.
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Sarkasodan jälkeen kappalaiselle ale iin etsiä uut-
ta pappilan paikkaa. Kappalainen asui tällä välin 
Sopalassa. udeksi kappalaisen pappilaksi ostet-
tiin aapalan puustelli eli nykyinen arpuniemen 
tila Rikkolan naapurista. Kappalaisena tuolloin toi-
minut Jaco  hydenius ei paikasta pitänyt ja osti 
omiin nimiinsä iltulan tilan 310 kuparitaalarilla, 
jota tuolloin pide iin halpana hintana. hydenius 
vali iin pian kirkkoherraksi Kuusamoon, mu a 

iltulan taloon ehti kuitenkin vuonna 1729 syntyä 
myöhemmin kuuluisuu a saavu anut poliitikko 
ja taloustieteilijä n i hydenius. äntä pidetään 
ainakin pohjoismaisen ja suorastaan kansainväli-
sen taloudellisen li eralismin esitaistelijana. En-
nakkoluuloton pappi esiintyi hyvin äänekkäästi 
tuolloin vallinnu a holhous- ja sääntelyjärjestel-
mää vastaan. Laajan kirjallisen tuotannon jälkeen-
sä jä änyt suurmies kuoli vuonna 1803 ja hän oli 
ikuiste una suurimpaan setelirahaamme.

Seuraava kappalainen tyytyi arpuniemeen eli 
silloiseen aapalan tilaan ja iltulan osti si em-
min Tervon suku. Talon nimi muu ui Tervoksi, 
jona se tunnetaan nykyäänkin. 

uonna 1746 julkaistiin ensimmäinen Sotkamon 
pitäjän kar a ja siinä on seikkaperäinen rei i pitä-
jän talvitiestä. Tie kulki Kohverosta iltulaan ja 
siitä Sopalaan.

Talolla on myöhemmin ollut useita omistajia. 
1840 -luvulla sen ja Rauramon talon omisti pitä-
jänkirjuri Reinhold astren, joka oli ostanut Ter-
von velkarahalla itselleen. än maksoi tilasta 1333 
ruplaa, joka oli todella kova hinta. Tuolloin taloon 
kuuluivat tuolloin suuret kaskialueet Kiantajärvel-
tä etelään ja hakamaat myllyineen Tenetin poh-
joispuolella. astrenin vaimo oli Sotkamon nimis-
miehen tytär Johanna ajan ja hänelle jäi miehen 
kuoleman jälkeen kuuluisaksi tulleet jä ivelat. i-
täjän toiseksi suurin talo joudu iin paloi elemaan 
velanmaksuna. Taloon jäi kuitenkin peltoja, vielä 
1900 – luvun alussakin niitä oli vielä 28 hehtaaria, 
mikä oli tuolloin eniten Sotkamossa. Tervon talolla 
on ollut ruotusotamies, jonka torppa on sijainnut 
Särkisen lammen rannalla uokatinvaaran puo-
lella. Samalta paikalta aapalanlahdella löytyy 
nykyään Särkelän talo.

Tervon taloa asu aa Kilpeläisen suku, joka on 
lähtöisin Suonenvaaralta ja samaa sukua on asunut 
aikaisemmin Rauramossakin.

Nykyään Tervo ero uu ympäristössä peltojen 
ympäröimänä tilana vanhoine rakennuksineen.  

ihatien lehtikuusikuja näkyy päätielle ja on tien-
varren maisemakohde. ihapiiri on kolmisivui-
nen ja päärakennus toimii kuusikujan pää eenä. 

ihatie kiertää ympyrän sisäpihalla, mikä vii aa 
klassiseen pihasommi eluun. Kyseessä on kuiten-
kin normaali talonpoikaistila, joskin n i hy-

deniuksen syntymäpaikasta kertova laa a talon 
seinällä nostaa ympäristön pro ilia. ihtakuuset 
päärakennuksen takana ovat vielä pitempiä kuin 
lehtikuuset ja luovat paikalle juhlavuu a. Talo on 
klassisen keltainen sivurakennusten ollessa pu-
namultaa.

äärakennus on tehty vuonna 1911 ja sen van-
hasta sisääntulokuistista on mainio piirros maam-
me kuisteja esi elevässä Teppo Korhosen kirjassa 
Kuistit. Kirjasta löytyy myös piirros poispuretun 
naapuritalo Rauramon kuistista. Tervon kuisti on 
kuitenkin 1950 – luvulla tehty kaksikerroksiseksi 
ja koristeeton ajan tyyliin. Muuten rakennus on al-
kuperäiskuntoinen hirsitalo. Kuistista pääsee sekä 
pir iin, e ä eteishuoneeseen. Eteishuoneesta on 
yhteys saliin ja kahteen kamariin. Kuistin yläker-
rassa on kesähuone. Talossa on T-mallin ikkunat 
ja vaakasuuntainen ulkovuoraus. ohjoislappeella 
on yläkerran rontooni-ikkunat. Talon edessä on 
voi havaita vanhemman päärakennuksen perus-
tuskiveyksiä. ihan itäsivulle sijoi uva isoluhti on 
siirre y Rauramosta. Luhdin yksityiskohdat ja ku-
luneisuus vii aavat siihen, e ä se olisi tehty 1700 
– luvun lopulla. Luhdin kammio on avoin ja siinä 
on koristeltu keskipylväs. Konsolien nokat ovat 
koristeelliset. Tervon luhti on arvorakennus. Siihen 
on liite y pienempiä rakennelmia, joista yksi on 
vanha Rauramon pihanpäärakennus. Rauramos-
ta on tuotu myös vilja-ai a, joka sijoi uu tämän 
pihan itäsivun viimeiseksi, mu a erilleen muista. 
Suorasivuinen, otsallinen ja yksikerroksinen vilja-
ai a on luultavimmin tehty 1800 – luvun loppu-
puolella. Yksi Rauramon aitoista eli kaksiosainen 
luhti löytyy aapalanlahden aapalasta, jonne 
se vietiin huutokaupan ja yhden markan hinnan 
jälkeen.

astapäätä ai oja pihan länsipuolelle sijoi uu 
lammasnave a ja talli. Rakennuksilla lienee ikää 
toista sataa vuo a. Nave aa on korja u vuonna 
1911. Rakennus on pohjaltaan T:n muotoinen, se 
on matala ja sen ovien päällä on rontoonit.

ihapiirin pohjoispuolella lammen rannassa on 
1950 – luvulla rakenne u paja. erimätiedon mu-
kaan sauna, jossa n i hydenius on syntynyt, on 
sijainnut pajan läheisyydessä. Taloon kuuluneet 
riihi ja riihilato sijoi uvat peltojen taakse pihan 
länsipuolelle. 

Niiden kau a kulkee tiepohja ir iniemeen, jos-
sa oli vielä 1990 – luvulla ristin pohjamuotoon tehty 
kaksikerroksinen huvilarakennus, joka kuului ensin 
seurakunnalle ja si emmin irvenniemen sahan 

usta   iikin työnjohtajille ja viimeisinä aikoi-
na joensuulaiselle pro essorille. lkujaan aina 1860 
– luvulle saakka rakennus on ollut Tervon mailla 
Myllyvihtamossa sijainnut suuri myllyrakennus. 
Rakennus on pure u 2000 – luvun alussa. Tervon 
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tilan maita on myös Tenetin pohjoispuolella, missä 
on vanhoja lehmien hakamaita. ihtamolammen 
rannassa on yhä jäljellä vanha Tervon lehmisauna, 
joka on pieni 1930 – luvulla rakenne u yksihuo-
neinen ja kuistilla varuste u hirsirakennus aivan 

ihtamokosken alaluusuan tuntumassa. Saunan 
edessä on vanhoja puita ja lehtomaista ympäris-
töä. Koskessa on lukuisia vanhoja myllyjen pohjia ja 
ohituspuroja. Myllyjä on tarvi ukin, sillä läheisistä 
isoista taloista viidellä oli omat kotitarvemyllyt kos-
kessa. Tervon mylly oli yhteinen Riivalin ja Raura-
mon kanssa. ihtamokosken kau a on kulkenut 
myös vanha Naapurinvaaralaisten kirkkopolku 
Kumiaisenmäeltä Koposenlahteen.

Tervon pohjoispuolella lammen ja järven välissä 
kulkee rautatiepohja. Raiteet on pure u jo pois ja 
ympäristö on pusikoitunut. Rautatiepohjan alla on 
pieni lohkokivisilta ja toinen samanlainen sijaitsee 
Rauramonlammen kohdalla.

Tervon ympäristö on viimeinen säilynyt piha-
piiri kirkonkylän läheisyydessä. Sen arvoa nostaa 
isäntäparin rakennuksia kunnioi ava lähestymis-
tapa ja ympäristön säilymistä edistävä asenne. i-
hapiiri on viimeisiä saarekkeita Sotkamossa, jossa 
saa kuvan vanhasta elämisen tavasta vastakohtana 
nykyiselle.

Tervon pihapiiriin kohdistuu tulevaisuudessa 
kaavoituspaineita ja sen rooli historian sekä si-
jaintinsa puolesta tulee o aa vakavasti huomioon. 
Tervo on kul uurihistoriallisesti yksiseli eisen 
arvokas. Maisemassa korostuvan kuusikujan uu-
siminen tulisi aloi aa ennen vanhojen lahoamis-
ta. Lammen puolella on maisemallisesti eri äin 
kaunis ympäristö. Rautatien pohja on surkea asia 
ympäristökuvan kannalta. Se katkaisee näkymän 
talosta järvelle ja järveltä pihapiiriin. Tilan itäpuo-
lelle sijoitetulla jäteveden puhdistamolla ei näytä 
olevan välitöntä vaikutusta ympäristöön.

vanhoja rakennuksia
isoluhti

Eräs vanhimpia asuinpaikkoja Jormaskylän ym-
päristössä on Jormasjokisuussa nykyään hieman 
hajanainen kolmen talon, Torvelan, Joensuun ja 
Moilalan yhdistelmä. anhin talon nimitys on Tor-
vela, mu a talo jakautui jo hyvin varhain kahteen 
savuun. Näin vero ajalla oli merkinnät kahdesta 
Torvelasta numeroilla Jormas 6 ja 7. Käytännössä 
Torvela 7 oli nykyinen Koppelo, katso Koppelo-
harju, Jormasjokisuu.  Jokisuiston pellot ovat ol-
leet tuo eliaita, ja vuodelta 1760 on tieto talossa 
olevasta tehokkaasta länsimallisesta kehäaurasta, 
joka oli todellinen harvinaisuus Suomessa ja eten-

kin Sotkamossa. Tuohon aikaan talo oli todellinen 
suurtila esimerkiksi karjan määrällä laske aessa. 
Talo on merki y yhdellä talon merkillä selvääkin 
selvemmin laes laessonin kar aan Kainuusta 
vuodelta 1650.

Tila on jakautunut myöhemmin useaan tilaan. 
Torvelassa on nykyään vanha päärakennus, navet-
ta ja sauna. Moilalassa on hajallaan 1950 – luvulla 
rakenne u päärakennus, vanhempi päärakennus, 
luhti, nave a ja vanha ai a. Joensuussa on 1930 – 
luvulla rakenne u pieni, mu a korkeaharjainen 
päärakennus.

Moilalan vanha talo on tehty 1900 – luvun alus-
sa. Talonpoikaismallinen matala rakennus on har-
maa ja rimalautavuora u. Siinä on pir i, kei iö ja 
kaksi huone a. Taloa on kunnoste u aivan äsket-
täin vanhaa säästäen. Talon edustalla on kivinave-
tan jäänteet. Moilalan vanha ai a on päällyste y 
rimalautavuorella ja rakennus on todella iäkäs, 
mahdollisesti jopa 250 vuo a vanha. Rakennus 
on suorasivuinen ja koristeeton. Moilalan isoluh-
ti on sijoite u uuteen paikkaan tuoreemman ul-
korakennuksen viereen kulmi ain ja se on tehty 
vuolumerkin mukaan vuonna 1818. Rakennus on 
kaksikerroksinen ja pienikokoisessa kammiossa on 
kaksi koristeruusuke a. Toinen luhdin ai atiloista 
on toiminut myös tallina.

Kohteen rakennuksilla on rakennushistoriallista 
arvoa. Ympäristö on kasvamassa osin umpeen.

kirkkoväärtin talo, sotilasvirkamiestalo, kahden valtio-
päivämiehen talo, kestikievari
vanhoja rakennuksia
perinnemaisema

rpialan talolla on pitkä ja kunniakas historia. Tie-
detään, e ä talossa on asunut Sotkamon ensimmäi-
nen tunne u kirkkoväärti, Lauri- isäntä, jo 1690 – 
luvulla. Sotkamon pitäjän talot ruodute iin vuonna 
1758 ja rpialan toisesta savusta tuli tuolloin myös 
Kajaanin Komppanian sotilasvirkatalo eli puustelli, 
joiden oli määrä elä ää upseeristoa. rpiala toimi 
komppanian vänrikin virkatalona, kun taas Korho-
lanmäen ntikkalasta (katso yyrö, Korholanmäki) 
tehtiin uriirin eli muoni ajan talo ja Kuhmonie-
men Katerman Kuvajalasta varusmestarin tila (kat-
so Kuhmon kul uuriympäristöohjelma, ntikkala, 
Katerma). pseerin talosta käyte iin jo varhain 
nimitystä Sapsola. Taloa isännöi 1760 – luvulla ai-
kaisemmin Kajaanissa lasimestarina työskennellyt 
Erik Schroderus, joka oli Sopalan uuden isännän 
Johan Schroderuksen poika. Näin entisen Kajaanin 
linnan van in jälkeläiset hallitsivat tuohon aikaan 
mm. Tikkalanniemeä, Sopalaa ja rpialaa, joten 
suvun painoarvo oli 1700 – luvun lopulla paikka-
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Jormasjokisuun kivikautiset löydöt ovat olleet aivan vesirajassa.
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kunnalla suuri (katso Sopala, kirkonkylä). Erikistä 
ja hänen pojastaan Juho Isakista tuli myöhemmin 
herastuomareita. e molemmat ovat myös toimi-
neet valtiopäivämiehinä, Erik vuonna 1800, ja Juho 
Isak kuuluisilla orvoon valtiopäivillä vuonna 1809. 
Talo sijaitsi edullisella paikalla maaperän puolesta, 
ja pelloilta saatiin 1800 – luvun alussa sotkamolaisit-
tain eri äin suuria ”viljankasvuja”. uodesta 1817 
talossa toimi kievari, ja tähän oli aina vara una yk-
si hevonen. rpialan kievarin kau a lähtivät reitit 
Laakajärven ja Maanselän suuntiin. 1900 – luvun 
alussa talossa toimi muutaman vuoden ajan Sotka-
mon Säästöpankki.

Mahtavan historian omaavasta talosta ei ole jäl-
jellä kuin päärakennus, komea ai a, vilja-ai a ja 
raunioita. Kahden talon pihapiirin Sapsolan puo-
lella ei ole nyt kuin harvinaisen komeaa puustoa, 
sillä koko sen puolen pihapiiri on palanut maan 
tasalle 1970 – luvulla lukuun o ama a naapuritalo 
Kuuselaan siirre yä luhtia. Katso Kukkola – Kuu-
sela, aapalanlahti.

äärakennus on tehty 1920 – luvulla, mu a osa 
siitä on uudelleen käyte yä vanhempaa pir ira-
kennusta. Talonpoikaismallisessa rakennuksessa 
on kaksi kuistia ja T – ikkunat. uoraus on uusi u 
pystylomalaudoituksella, mikä ei ole rakennuksen 
ulkonäölle eduksi. irsirakennuksen sisätilat on 
kunnoste u perusteellisesti. astapäätä pääraken-
nusta löytyy komea piha-ai a. Yksinkertainen ja 
kaksikerroksinen rakennus on koristeeton. Kaksi-
osaisen aitan ovien yläpuolella on kapeat kamana-
ikkunat. ihapiirissä on näiden lisäksi vanha kuisti 
ja pieni autotallina toimiva hirsirakennus. Järven 
rantaan johtavan ja jo paikoin kadonneen polun 
varrella on pieni vilja-ai a, joka on arviolta teh-
ty 1800 – luvun alussa. i a on otsamallia ja sen 
posket ovat suorat. Räystäillä on koristeelliset ja 
harvinaiset kruusaushirret eli paikallisesti sano u-
na seinät on ”tehty ruusulle”. itan ovi on alkupe-
räinen sisäänaukeava, ja sen saranat ovat metallia. 
Oven edessä on jäljellä osia sillasta. rpialan riihi 
on pellon reunassa talon pohjoispuolella ja peltojen 
keskellä löytyy latojen raunioita.

rpialan taloon lii yy paljon sotkamolaista 
virkamieshistoriaa. Se sijoi uu keskeisesti pitäjän 
alueella, kirkonkylän väli ömään läheisyyteen ja 
järven rantaan. Nykyisellään tämä pitäjän koreim-
piin lukeutuva talon paikka on asu u vain kesäi-
sin. Onneksi ympäristöä ja vähäisiä rakennuksia 
on jakse u pitää kunnossa ja tehdä näin paikalle 
oikeu a. eltoja viljellään. ihapiirin rakennuksilla 
on rakennushistoriallista arvoa ja maisemallisesti 
ympäristö on komeaa. Näköyhteys järvelle on lä-
hes hävinnyt rannan tuntumassa villisti kasvaneen 
puuston vuoksi, mikä on sääli.

kivikautinen asuinpaikka
vanha ja erikoinen huvila
lankkuhirsirakenne

Nuasjärven etelärannalla, Jokiniemen kärjestä noin 
300 m itäkaakkoon on kivikautinen asuinpaikka. 
Ranta alueella on kivikkoinen, pääasiassa sepeli-
mäistä soraa. suinpaikkalöytöjä on tullut esille 
vesijätöltä sekä noin pari metriä alueella huvilan 
rantapolusta koilliseen tehdystä koekuopasta. ai-
kalta on löyde y runsaasti kvartsi-iskoksia.

Kajaanin seminaarin veistotyön ope aja Eelis 
eiste (aiemmin esterlund) suunni eli myös 

rakennuksia, kuten kouluja (esim. aakin kou-
lu 1906). Itselleen hän piirsi kallioisen niemen 
nokkaan Nuasjärven etelärannalle huvilan, joka 
valmistui vuonna 1914. Rakennuksen säilyneissä 
luonnoksissa ero uu mielenkiintoisia ajalle tyypil-
lisiä huvilakul uurin piirteitä, mm. koristeellisia 
kansallisroman isia yksityiskohtia sekoi uneena 
varhaiseen unktionalismiin. Suunnitelmassa ju-
naa muistu avan ulkomuodon lisäksi katolla oli 
torni, josta voisi tähyillä järvelle. Tornin sijaan ra-
kenne iin sisäänvede y parveke. 

uvilalle tultiin veneellä, purjeveneellä, lähei-
selle Jormasjoen laivarannalle laivalla ja polku-
pyörällä. Myöhemmin tehtiin autotiekin. Rantaan 
valmistui pieni ja matala saunarakennus. uvilan 
edustalta avautuu laajasti järven selkää pohjoiseen 
suuntaan aina Korvanniemeltä uokatille saakka. 

uvila on kaksikerroksinen ja ohu a höylähirt-
tä. Rakennusta remontoitiin 1990 – luvun lopulla 
ja tällöin löyde iin talon alapohjasta hirsien veis-
tossa käyte y käsihöylä, sekä kimpipaanuja, joilla 
huvila oli kate u aina 1950 – luvulla tehtyyn kat-
toremon iin saakka. irsiaihiot saatiin Kajaanin 
Ämmäkosken sahalta ja samaa materiaalia käytet-
tiin muissakin alueen hirsihuviloissa. Edustavin 
esimerkki näistä lankkuhirsihuviloista on pormes-
tari yökyn rakennu ama Kallioranta Kajaanin 
Sokajärvellä. 

uvilan alakerrassa sijaitsee pieni yhteistila 
ruokailupaikkoineen ja kansallisroman inen uuni, 
sekä pieni kamari ja kei iö. Kei iön ja sisääntulon 
yhteydessä sijaitsevat pienet kuistit. unia ja sa-
vupiippua sivuavasti noustaan yläkertaan, jossa 
sijaitsee kaksi tilavaa makuuhuone a ja runkoon 
upote u katollinen parveke. 

lakerran ruokailutilan yhteyteen tehtiin nau-
hamainen ikkunarivi, joka antoi järven selälle. 
Ruokailutilan viereen rakennuksen päätyyn tehtiin 
pariovet, joiden kau a päästiin avokuistille, josta 
taas johtivat portaat suoraan rantaan ja venelaitu-
rille. Kate oli em. kimpipaanua eli lyhy ä sahalla 
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valmiste ua päre ä paksumpaa kuusipaanua, joka 
asenne iin kahteen kerrokseen. Samanlaista kim-
peä on löyde y mm. huvila lppilan katosta ja löy-
tyy yhä huvila orsmalan uuden ka een alta.Kuten 
yhteneväiset rakennusmateriaalit ja tavat kertovat, 
olivat Nuasjärven huviloiden omistajat tekemisissä 
toistensa kanssa. 

eisteniemeä on korja u viime aikoina, ja muun 
muassa iso päätykuisti on uusi u kokonaan. Sa-
malla rimavuorivuoraus on korja u ja kate on uu-
si u. uni on uusi ja pieniä piharakennuksia on 
kunnoste u. uvilan ympäristön metsänhoitotyöt 
on tehty väärin urakoijan toimesta ja vie pitkään 
ennen kuin ympäristö saavu aa metsänkaatoa 
edeltäneen tilan.

eisteniemen huvila on kul uurihistoriallisesti 
mielenkiintoinen rakennus ja lii yy Nuasjärven 
vanhojen huviloiden ketjuun. Lähin vanha huvila 
on sijainnut Jormasjoen suistossa, Oravikossa.

1.53 Vuokatin entinen emäntäkoulu 

vanha emäntäkoulu
tyylikästä 1950 – luvun rakentamista lehtomaisessa 
ympäristössä Vuokatin rinteillä

Sotien jälkeen koe iin tarpeelliseksi kehi ää nais-
ten koulutustasoa, ja tätä tarkoitusta varten perus-
te iin koulu myös Sotkamoon. Tiloja etsi äessä 
päädy iin yvölän taloon uokatinvaarojen lähei-
syydessä. Isossa talossa oli tilaa opetukselle ja sen 
kivinave a oli yksi Sotkamon suurimmista, katso 

yvölä, uoka i. Opetus alkoi yvölässä vuonna 
1951 ja loppui vuonna 1959, jolloin naapuritilalle 

uorelaan valmistuivat uudet tilat. Niistä tehtiin-
kin todella näy ävät ja kookkaat. 

uorela sijaitsee korkealla uokatin etelärin-
teellä ja peltojen yli avautuvat maisemat ulo uvat 

arkuan ja Korholanmäen vaarojen kau a Nuas-
järvelle saakka. Lehtomainen ympäristö raiva iin 
suurelle koulurakennukselle, navetalle toimistoi-
neen, ope ajien kerrostalolle ja sivummalla sijain-
neelle tilanhoitajan talolle (pehtoorila).

Koulu on tiilirakenteinen. Osa julkisivusta 
on rapa ua pintaa, ja osa ruskeaa puuta. Etelä-
sivun isolla terassilla on käyte y kevennyksenä 
luonnonkiveä. Tiilika eisessa rakennuksessa on 
luokkahuoneita, kei iötiloja, ruokailutilat ja opet-
tajainhuoneet. Rakennuksen kylkeen on vuonna 
1984 tehty liikuntasalirakennus. Tuolloin koulun 
tien varteen on tehty myös opiskelijoille rivita-
lo. Sali ja rivitalo ovat ns. Oulun koulun tyylisiä. 
Koulun itäpuolella on kolmikerroksinen pienker-
rostalo. Tämä punatiili- ja rappauspintainen ra-
kennus on 1950 – luvulle tyypillinen kerrostalo 
alkuperäisasussaan. ehtoorila on pure u 1985 ja 

Urpialan entinen sotilastorppa.

Veisteniemen huvila.

Vuokatin emäntäkoulun kerrostalo on yksi kauneimpia raken-
nustyypin edustajia Sotkamossa.
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sen tilalle tehtiin uusi talonmiehen asuinrakennus. 
Sali, rivitalo ja talonmiehen talo ovat tyylillisesti 
ns. Oulun koulua.

Emäntäkoulun ympäristöön kohdistuu nykyään 
rakennuspaineita. Rakennusten nykyinen omista-
ja, Sotkamon kunta, mie ii koulun uusiokäy öä, 
sillä tilat ovat vajaakäytössä. suintalon asunnot 
ovat vuokralla. Emäntäkoululla on kasvavaa ra-
kennushistoriallista merkitystä, vallankin jos uusi 
käy ö soveltuu tiloihin niitä säily ävällä tavalla. 
Rakennukset edustavat tyypillistä 1950 – luvun 
rakennustapaa ja tyyliä.

moderni puurakennuskohde, jossa on käytetty paikal-
liseen rakennusperinteeseen nojaavia tehokeinoja

iekkaniemeen aivan Katinkullan kylpyläkeskuk-
sen läheisyyteen 10.2.2003 ava u loma-, kokous- ja 
majoituskohde kauniissa järvenrantamaisemassa 
on hyvin persoonallisesti suunniteltu .

rkkitehti Jukka Koivulan suunni elema ra-
kennusryhmä on kiilamuotoineen dramaa inen, 
mu a tervanruskealla värityksellä kohde on saatu 
hillityksi ja jopa maisemaan sulautuvaksi. ikai-
semmin paikalla oli pieni kesäkäy öinen huvila. 
Kohteen omistaa Rautateiden rheilun Tuki -säätiö 
ja uusia tiloja vuokrataan myös yleiseen käy öön. 

iekkahovin rakennuskompleksilla on selvä 
taka- ja etupuoli. Selkä on sisääntulopuolelle ja 
se koostuu tai eisesta tervatusta lautaseinästä. 
Seinämä yhdistää eri rakennukset ja sen kyljessä 
järvisivulla kulkevan laiturimaisen käytävän sekä 
porrastilat. Sisääntulo tapahtuu puusilloilta port-
tien kau a suojaan käytäville, yhteistilojen terassil-
le ja majoitustiloihin. asta pääportin sisäpuolella 
rakennukset avautuvat pienelle puiden rajaamal-
le hiekkarannalle. Tilat aukeavat järven puolelle 
viuhkamaisesti. Yhteis- ja saunatilat laskeutuvat 
astei ain rantaa kohti. Terassi laajenee rannan tun-
tumassa, kunnes siitä muodostuu laituri rantaan. 
Majoitustilat sijaitsevat kahdessa kuutiomaisessa 
ja kaksikerroksisessa rakennuksessa.

Erikoisin rakennussuunnitelman aihe ovat kyl-
mät (katetut) yhteydet ulkoilman kau a lämpimi-
en tilojen välillä. Tällä on suunni elijan mukaan 
hae u vanhojen itäsuomalaisten talojen välitilojen 
tunne a (sola, tanhua ja sarai). 

Runkojärjestelmä perustuu suurin liimapalk-
keihin ja majoitustilojen kohdalla on toteute u 
plat orm – tekniikkaa. Julkisivuissa on kolmeen 
kertaan terva uja lomalaudoitusosia, konepiilut-
tua lamellihir ä saunan seinässä, punaruskeaa 
vaakalautaa järvisivuilla ja ajalle tyypillisiä rima-
säleiköitä ja runsaasti laajoja lasipintoja. Sisätilois-

sa on käyte y vaneripintoja, pro ili- ja tasapon i-
laudoituksia. Sisustussuunni elijana on toiminut 

irjo uvila.
Kohde on esitelty mm. rkkitehti ja uu – leh-

dissä ja se on huomioitu myös kansainvälisesti.
Kohteen ympäristö oli kohteen valmistumisen 

aikaan järeää metsää, mu a Katinkullan laajene-
misen myötä sen läheisyyteen tehtiin puiden pois-
ton jälkeen runsaasti aivan erityylisiä rakennuksia, 
joiden myötä ympäristöstä on tullut ristiriitainen 
ja tyly.

moderneja ja arvoja sisältäviä rakennuksia

Toiminnoiltaan erikoinen rakennusryhmä sijait-
see uokatin asema-alueen läheisyydessä. Ra-
kennuksista monitoimitalo on rakenne u paikalle 
ensimmäiseksi ja sen on suunnitellut oululainen 
arkkitehtitoimisto rkton – Suunni eluryhmä Oy. 
Rakennus valmistui vuonna 1985 ja se edustaa tyy-
pillistä ns. Oulun koulun tyyliä puhtaimmillaan. 

unatiilinen rakennus on erikoinen yhdistelmä, 
sillä siinä sijaitsee ruokakauppa, pieniä liikkeitä 
ja Sotkamon luterilaisen seurakunnan uokatin 
kirkko, joka alun pitäen oli seurakuntakoti. Kir-
kon sisätiloissa korostuvat punatiili ja valkoiset 
lautapinnat.

Monitoimitalon pohjoispuolella on entinen kir-
jastorakennus, joka toimii nykyään päiväkotina. 
Kirjasto rakenne iin vuonna 1990 ja sen ulkoi-
nen asu on erikoinen. Siinä on muistumia Oulun 
koulun tyylistä ja selkeitä piirteitä amerikkalaisen 
arkkitehti . L. ri htin ns. preeriatalosuunnitel-
mista. Rakennus toimi aluksi kyläkirjastona, mu a 
muute iin päiväkodiksi muutama vuosi si en.

Rakennukset ovat modernismin eri tyylilajien 
edustajia ja niiden rakennushistoriallinen arvo tu-
lee kasvamaan.

kaunis ja hyvin säilynyt asema puistoineen ja asuinra-
kennuksineen
valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus

Kontionmäen suunnasta aloite u rautatien raken-
taminen pää yi vuonna 1925 uokatissa Tenetin 
sillalle, katso Tenetin silta, uoka i. uoden 1926 
alusta jatke iin ratatöitä uokatin ohi ja kohti 

altimoa. Samana vuonna valmistui uoka iin 
rautatieasema sivurakennuksineen. semasta 
muotoutui myös risteysasema, sillä myöhemmin 
siihen lisä iin sivuradat Sotkamon irvenniemelle 
ja Lahnaslammen kaivokselle.
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sema-alueesta tehtiin ajalleen tyypillinen ko-
konaisuus. rkkitehti Thure ellströmin suunnit-
telemana rakenne iin keskikokoinen asema ylä-
kerran asuintiloineen, asemalle varastorakennus, 
asuinkasarmi eli käytännössä rivitalo, saunoja, 
puuvarastoja, talleja, asemapäällikön talo, vesitor-
ni ja rantasauna läheisen lammen rantaan. Raken-
nukset on tehty lohko ujen ranii ilohkareiden 
päälle, alapohja on rossirakenteinen, runko hir ä, 
ulkoverhous punaista rimalautaa ja katot jyrkkiä 
harjaka oja. Ikkunat ovat ruutumallia ja sisään-
käynneissä on pieniä vaiku eita nikkarityylistä. 

sema-alue on tyypillinen suorakaiteen muotoi-
nen asetelma, jonka pohjoispäässä olevan aseman 
takapihalla on suuri pysäköintitila ja aseman si-
vuitse kulkee puukuja, joka johtaa puutarhamaisen 
pihaympäristöön, jossa kasarmi on raiteiden puo-
lella ja pienet sivurakennukset ripoteltuina toiselle 
sivulle. Kuja muu uu pensaiden reunastamaksi 
poluksi ja risteää vanhaa paikalla sijainnu a ky-
lätietä. Risteyksen takana on kylätien suuntainen 
asemapäällikön talo ja sen eteläpuolella asetelman 
pää eenä on vesitorni. Tornin vierestä on kulkenut 
polku rantasaunalle. Sotkamolaisten kauppiaiden 
toimesta siirre iin 1940 – luvulla Ontojoen Lah-
denperästä suuri laivamakasiinirakennus tavaran-
kuljetuksen välivarastoksi asema-alueen itäsivulle, 
mu a siitä ei ole enää pohjakiveyksiäkään jäljellä. 
Lahdenperässä on vielä jäljellä kaksi pienempää 
makasiinia, katso Lahdenperä, Ontojoki.

seman toiminta oli vilkasta. Sen kau a kul-
ki 1950 – luvulla henkilöliikenteen lisäksi valta-
vat määrät puutavaraa, olihan Suomen suurin 
puutavara-asema Maanselässä ja uudet Kajaanin 
paperitehtaat nielivät puuta Kontiomäen kau a. 

seman läheisyyteen nousi majatalo, joka tunnet-
tiin myöhemmin Siwa – ketjun kauppana, kunnes 
se pure iin 1990 – luvulla. Majatalon eteläpuolel-
le rakenne iin mansardika oinen kauppa, joka 
myöhemmin toimi nuorisotiloina ja on nykyään 
yksityistalo.

sema-alueen toiminta on hiipunut ja henki-
löliikenne on lakannut kokonaan. sema-alueen 
asuinrakennukset omistaa kunta ja tilat ovat vuok-
ra u. 

Suomen vanhat rautatieasema-alueet on julis-
te u valtakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi ja 

uoka i on niistä yksi parhaimmin säilyneitä. 
semarakennus on tulossa myyntiin.

Vuokatin päiväkodin vanha puoli on kaunis postmodernis-
tinen rakennus.

Vuokatin aseman kasarmin kuisti.
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urheiluopiston historiaa ja vanha rakennuskanta

Ennen sotia mm. olympialaisiin valmistautuneet 
suomalaiset talvilajien urheilijat valmentautui-
vat iukan harjun ja uokatin maastojen välillä, 
mu a sotien jälkeen tilanne muu ui ja uokatin 
merkitys kasvoi vähitellen. Suomen Ladun toi-
mesta pääte iin uoka iin tehdä uokatinmaja 
aseman läheisyyteen vuonna 1946, Sen majoitus-
tiloiksi saatiin mm. Eevalasta rakennuksia. Näistä 
tehtiin sauna ja kaksi nykyään Särkelänä ja On-
nelana tunne ua majoitustaloa. Samana vuonna 

aapalasta oste iin maata syöksyrataa varten. 
yppyrimäelle raiva iin tilaa ja mäki rakenne in 

vuonna 1947. iukanharjun kapean selän päälle 
kirkonkylän väli ömään tuntumaan ja iukan ui-
marannan läheisyyteen vuonna 1948 valmistunut 

iukanhovi rakenne iin helpo amaan Sotkamon 
ja uokatinmajan majoitusvaikeuksia ja se ”tekisi 
mahdolliseksi lomanvieton myös sellaisille, jotka 
eivät koko ajan halua hautautua uokatin juurelle, 
sillä useimmat turistit haluavat nähdä ympärillään 
sivistyksen suomia mukavuuksia ja nautintopuolia 
lomaretkeilyllään”. Näin uokatinmajan merkitys 
paino ui enemmän vakavan urheilun suuntaan ja 
alkoi ura, minkä seurauksen paikalla on nykyään 
talviurheiluun keski ynyt valmennuskeskus, jolla 
on paitsi valtakunnallista, myös maailmanlaajuista 
merkitystä.

rheiluopiston vanhat majoitustalot ovat pie-
niä, muutaman huoneen kokoisia suorakulmaisia 
rakennuksia, joita on tehty paikalle kahden edellä 
mainitun lisäksi kolme taloa. Talojen eteläpuolelle 
tehtiin jo varhain urheiluken ä, jonka itäsivulle 
sijoi ui uokatinmaja eli päärakennus. uonna 
1956 kentän eteläsivulle valmistui arkkitehti Eino 

itkäsen suunni elema tiilirakenteinen urheiluhal-
li. uonna 1950 korja iin ja korote iin puista ns. 
tekniikkarinteen hyppyrimäkeä. Tuohon saakka 
hyppääjät olivat harjoitelleet kirkonkylän kolmesta 
mäestä, joista suurimmasta pystyi hyppäämään jo-
pa 70 metrin loiskauksia. ienempiä mäkiä sijoi ui 
tuohon aikaan joka kylään. Lähinnä urheiluopistoa 
oli muun muassa Rauramonlammen luonnonmäki, 
jossa harjoi eli aikoinaan mm. eikko Kankkonen. 
Kyliltä mäkiä löytyi mm. Suovaaralta, Naapurin-
vaaralta ja Tuhkakylältä.

Nykyään urheiluopiston alueella on lukuisia 
eri käy öön tarkoite uja rakennuksia ja harjoitus-
paikkoja. uokatin Motelli eli nykyinen Rautaruu-
kin kuntoutuskeskus ja Särkisen pohjoisrannalle 
jo 1950 – luvun puolella sijoite u uokatinhovi 

Vuokatin iso hyppyrimäki edustaa putkirakennustaidetta.

tukivat urheiluopiston kasvua toiminnan alku-
vuosista lähtien. Läheisyydessä on nykyään myös 
maailman ensimmäinen hiihtotunneli, sekä lumen 
ja jään teknolo iapuisto Snowpolis. 

aikka urheiluopiston vanhoja rakennuksia 
on osin remontoitu uudenaikaisemmiksi, niiden 
lii yminen erikoislaatuiseen ympäristöön antaa 
niille erityismerkityksiä. rheiluopistolla on jo sen 
verran historiaa takanaan, e ä vanhimman raken-
nuskannan merkitys on huoma u. anhemman 
rakennuskannan yhteydessä oleva ken ä ja ur-
heiluhalli kuuluvat kokonaisuuteen ja pieni, mut-
ta näkyvä hyppyrimäki on koko alueen sym oli 
päätien varressa.
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5.2 
Heinämäki – Sipinen

Hiidenlinna ja erikoinen Kukkulan hirsilinna

einämäen ja Sipisen kylien alueita on vanhastaan 
virallisesti kutsu u Sotkamon Sydänmaaksi. luet-
ta leimaavatkin korpimaisemat ja yksi äisten vaa-
rojen laet taloineen. rkeolo isia löytöjä on tehty 
vain yksi Syrjäjärven rannalta. Syrjäjärvi sijoi uu 
kyläalueen läpi aina Katermalta Sumsan kau a 

iisijärvelle ulo uvan hiekkaharjuketjun varteen. 
istorialliselta ajalta ei löytöjä ole myöskään 

tehty. uomio kiinni yy kuitenkin Sipisen kylän 
erikoiseen kalliomuodostelmaan ja vanhaan tari-
naan Syrjäjärven pohjoispuolen iidenlinnasta, 
joka on noteera u jopa vanhassa muinaisia myto-
lo isia paikkoja esi elevässä kirjallisuudessa 1600 
– luvulta lähtien.

Kyläkunta on asute u laajemmin vasta myö-
häisessä vaiheessa. anhimmat talot alueella lie-
nevät Kusia, Kaikkola, Kleme i ja einävaara se-
kä einämäki. oro on perimätiedon mukaisesti 
vanhin kulmakunnan taloista. Sen ja esolan talon 
välissä on hyvin kauniita hiekkasärkkiä pienine 
puroineen. anhojen tarinoiden mukaan alueella 
on ollut lappalaisia 1600 – luvun loppuun saakka. 

eidän asuinsijoikseen kan asmaastot ovat sovel-
tuneet mainiosti.

Kyläalueen erikoisuus on suuri 1800 – luvulla 
peruste ujen kruununtorppien määrä.

ivan tuore a rakennuskul uuria edustaa eri-
koinen Kukkula kirkkoineen etäjävaarassa. erin-
nemaisemia on kohtuullisesti jäljellä ja tuoreitakin 
löytyy einämäeltä, alovaaralta, Myllyvaaralta 
sekä Lakkiniemeltä. Korpikylältä Matikanjärven 
ja orovaaran välille ulo uvalla alueella on huo-
ma ava tervahautojen keski ymä.

Kylän elämää on viime aikoina piristänyt lak-
kautetun einämäen koulun kunnostaminen ky-
läläisten käy öön.

2.1 Heinämäen entinen koulu 

kouluhistoriaa

einämäen kylällä kylätien varrella ja koivukujan 
vieressä sijaitsee vanhempi ja uudempi koulura-
kennus urheiluken ineen. anhempi on varasto-
käytössä, ja vuonna 1953 tehty uudempi koulu on 
juuri remontoitu kyläläisten yhteiseen käy öön 
kylätaloksi.

einämäen kantatilasta erote iin Toivolan tila 
vuonna 1907. Jormaskylältä kotoisin ollut ja ris-
tiriitaisia tunteita herä änyt ” erra- eikki”, eli 
ankara metsätyönjohtaja eikki Korhonen, raken-
si talon tälle paikalle vuonna 1915. eikin pojalla 
” kki” imo Korhosella oli myöhemmin maan-
siirtoyritys ja talo Leivolankylällä. Kylän koulu 
toimi yksityistaloissa vuodesta 1915 lähtien. Kun 
kylälle ale iin etsiä vakituisen koulun paikkaa, 
huoma iin Toivolan keskeinen sijainti ja talosta 
tuli koulu vuonna 1925. 

anhassa koulurakennuksessa on lohkotuista 
ranii ikivistä tehty perustus ja helmipaneeli-

vuoraus julkisivussa. Rakennus on massaltaan L 
– muotoinen. Sisätiloissa on eteinen ja kaksi salia, 
sekä ope ajan työhuone ja asuintilat. Rakennuk-
sessa on kaksi kuistia, joista toisesta pääsee koulu-
tiloihin ja toisesta asuntoon. erimätiedon mukaan 
rakennuksen alla on ”julmetun suuren” kuusen 
kanto, jonka varaan alapohja on tehty. ihamaan 
laidalla on suuri kiviholvikellari.

udempi koulurakennus on vuodelta 1953 ja 
hyvin yleistä tyyppiä. Kaksikerroksisen rankora-
kennuksen toisella puolella on koulutiloja (eteistila, 
kaksi salia ja varastotilat) ja toisessa päässä on kel-
larin lisäksi kei iötilat, iso ope ajan asunto ja pie-
nempi asunto yläkerrassa. Kellariin on vast’ikään 
remontoitu edustavat saunatilat. Koulurakennus 

Kukkula hankikelillä.
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on hilli y ja asiallisuu a korostava rakennus, jon-
ka ulkoisessa asussa huomio kiinni yy suureen 
katokseen pilareineen ja luonnonkiven käy öön 
katoksen la iassa.

iha-alueella on kouluille tyypillinen matala pi-
harakennus vuodelta 1953.

Kohde on kul uurihistoriallisesti arvokas, ja sil-
lä on erityistä rakennushistoriallista arvoa. Koh-
teen ympäristöä on hoide u ja sillä on kohtalaista 
kyläkuvallista merkitystä. anhemman koulura-
kennuksen tulevaisuus on avoin.

einämäen pitkä asuinhistoria on tuo anut ympä-
ristöä, jota voi esitellä. Rusalan tilan harmaaleppä-
haka on einämäen etelärinteessä ja paikallistien 
varressa, katso Rusala, einämäki. uustoa on 
melkoisesti, ja alueeseen lii yy kuusikkoakin. a-
ka on ollut laidunkäytössä pitkään ja sitä käytetään 
edelleen. lueen kasvillisuus on monipuolista ja 
siihen kuuluu mm. tuoksusumake, puna-ailakki, 
nurmirölli ja nurmitatar. uustoa kanna aisi vä-
hentää. Rusalan tilasta lisää, katso Rusala, einä-
mäki.

Kusianjärven pohjoispuoliselle mäelle sijoi uva 
iekkalan talo on kauniilla paikalla peltojen kes-

kellä. eltojen sivuilta alkava alue on hakamaata, 
metsälaidunta, nii yä ja laidunpeltoa. aikalla on 
ollut 1600 – luvulla, ja ihmisen pitkäaikainen kos-
ketus näkyy ympäristössä. Kasvillisuus on hyvin 
monipuolista: tuoreita nii yjä, maakumpareita, 
erilaisia puustosaarekkeita, päällispuita, pieniä 
hakamaita, mäntyhaka katajineen, hieskoivuhaka 
ja vanha karjakuja, jonka reunamilla on laajoja kuk-
kama oja. Kasvillisuus vaihtelee kan asmaastosta 
kalliohyllyihin, mu a lehtojakin löytyy ja heinäis-
tä korpea. Metsän ja hakamaan reunoilla kasvaa 
ahomansikkaa. lue on kaunis ja mielenkiintoinen 
kokonaisuus. Metsälaitumia voisi raivata. Kusian 
talon läheisyydessä ja siitä erotetussa iekkalassa 
ei ole varsinaisia vanhoja rakennuksia, mu a ta-
loon alunpitäen kuulunut itinniemen entisellä 
hevoshaalla on erinomaisen hyvin säilynyt piha-
piiri perinneympäristöineen, katso itinniemi, 
Sumsa.

jättiläisten tarulinna

Syrjäisessä korpimaisemassa soiden keskellä on 
iidenlinnaksi kutsu u paikka, joka on suorien 

kallioisten seinien rajaama kolmelta taholta. aikka 

Heinämäen uudempi koulu.

Kukkulan tsasouna.

Heinämäen vanha koulu.
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on tullut tunnetuksi jo 1600 – luvulla, ja altamon 
rovasti Johannes ajanus kertoi siitä vuonna 1663. 
Taikauskon vastustajana kunnostautunut mies sa-
noi kansan puhuvan Kaleva – jä iläisestä ja hänen 
12 pojastaan, joista yksi oli hiisi. suntona Kale-
valla oli iidenlinna kalliotasanteineen. Tarina le-
visi muinaisuskontoja käsi elevään kirjallisuuteen 

hrist rid ananderin välityksellä. Tälle oli lisäksi 
kerro u, e ä tarun mukaan Kalevan pojista aina-
kin kolme olivat rakentaneet asunnokseen mahta-
van linnan. Rakennelma sijaitsi silloisten tietojen 
mukaan kymmenen peninkulmaa itään Kajaanista. 
Kertomus ei tarkenna, oliko paikalla kalliomuo-
dostelmien lisäksi muitakin rakennelmia. iiden-
linnan mainitsee myös Sakari Topelius älskärin 
kertomuksissa.

aikan päällä aistii, e ä luonnonmuodostel-
massa on kieltämä ä jotain mystistä ja kiehtovaa, 
tosin varsinaisia rakennelmia ei löytynyt niinkin 
varhain kuin 1830 – luvulla tehdyn tarkastuksen 
aikanakaan. aikalla vieraili myös Elias Lönnrot, 
joka kirjoi i käynnistä hauskan kuvauksen. än 
lähti Kajaanista Kuhmoon kyläreissulle – tietenkin 
jalan. Samalla hän kävi iidenlinnassa, mu a ”al-
kuasukasopas” eksyi ja kaatosadekin yllä i!

rakennushistoriallinen kohde
hienot aitat
isoluhti

Salmen pohjoispuolen vanhin asuinpaikka on yhä 
asu u, mu a sen vanhasta rakennuskannasta ovat 
jäljellä ainoastaan vilja- ja piha-ai arakennukset. 

anhasta Kaikkolasta on erote u myöhemmin 
Karppalan ja uotarin talot. 

ilja-ai a on otsallinen ja kaarevilla pienilovi-
silla poskilla. Seinään on veiste y vuosiluku 1750, 
mikä on hyvin usko ava ikä rakennukselle, sillä 
samaan aikaan tehtiin vastaavanlaisia ai oja ym-
päri Sotkamoa. äreka einen ai a on peruskorjat-
tu vuonna 1997 korjauskurssin yhteydessä. itassa 
ovat tallella laarit ja oven etupuolen siltalankku. 
La ialankut on upote u pihtihirteen.

anha piha-ai a on kaksiosainen ja kaksiker-
roksinen isoluhti, jossa on kammio-osa. Ovissa 
on kustavilainen koristelu ja päädyissä on pyöre-
ät tuuletusaukot. irsityö on hienoa ja kammion 
konsolihirsien kaarevat linjat ovat aistilliset. i a 
on tehty vuonna 1810.

Kaikkolan aitat ovat rakennushistoriallisesti ar-
vokkaita talonpoikaisrakennuksia. Ympäristö on 
peltoaukeaa, jonka säilymiselle viljely toimii par-
haana takeena.

yksityinen tsasouna
”hirsilinna” ja erikoinen pihapiiri kokonaisaluesommi-
telmineen

Syrjäisen vaaranrinteen aukealla sijaitsee 1900 – 
luvun alussa asute u pihapiiri, joka on kokenut 
muodonmuutoksen: skeno ra  Ral  orsströmin 
vanhemmat ostivat paikan ja taitelija on kehi ä-
nyt ympäristöstä kokonaissuunnitelman, jolle ei 
löydy vastaavaa lähialueilta. Kokonaissuunni-
telma on hyvin monipuolinen ja selväpiirteinen. 
Ral  orsström on reelancerina toimiva lavastaja 
ja pukusuunni elija. än on toiminut muun mu-
assa elsin in ja Tukholman kaupun intea erien 
vakituisena lavastajana sekä näy elyarkkitehtina. 

änet on palki u ro inlandia -mitalilla.

ihatie on reunuste u koivukujalla, ja se johtaa 
kaltevamaastoisen pellon laitaan. aikalta aukeaa 
hätkähdy ävä ja satumainen näky: kaunis, ruskea 
hirsitsasouna pellon takana. Rakennus on visuaa-
lisesti hyvin tasapainoinen ja sijoite u kauniisti 
harjumaiseen ympäristöön. Tsasouna ikään kuin 
lipuu maisemassa, kun sen ohi aa ja lähestyy pi-
hapiiriä, joka sekin on hyvin erikoinen. ihatieltä 
voi havaita hyvin pitkän kaukonäkymän pihapiirin 
läpi kohti luode a, jossa polveilevat vaaran rinteet 
ja pilko avat vesistöt. Maisema loppuu kaukai-
suudessa häämö ävään siniseen kaukorinteeseen. 

ihatieltä havaitsee myös pihan sivulle asetellun 
taikurinha uisen pihahuoneen. Tsasouna jää oike-
alle, samoin katajikko ja lähempänä pihapiiriä pie-
ni ai a pienten puiden siimeksessä. asemmalla on 
pari harmaata latoa ja jyrkempi pen erre y rinne. 

ihatie kaareutuu vanhan navetan, tallin ja taitei-
lijan työpajana toimivan isomman rakennuksen 
välistä pihamaalle, jonka lounaissivulla on suuri 
hirrestä tehty päärakennus torneineen. 

ihapiirin kokonaissuunnitelma o aa paikan 
haltuun. varuuden tunne on läsnä hyvin vah-
vasti, ja paikalla myös tietää ja tuntee, miksi ni-
meksi on valikoitu juuri Kukkula. Näköalat alas 
korpeen ja lammen rantaan ovat kuin tarjo imella. 

ihapiirissä ei ole jäljellä raatamiseen ja jokapäi-
väiseen selviytymiseen lii yviä perinteisiä tekijöi-
tä tai muita vanhoja painoarvoja. Sen sijaan siellä 
aistii voiton tunteen  paikka nostaa ajatuksen arkea 
korkeammalle. Sitä täydentävät rakennusten väliin 
mystisetkin piirteet.

Tsasouna sijoi uu karkean ja kivisen aidan 
keskelle. Käynti tsasounan piiriin on pellon halki 
suoraan etelästä. Rakennuksen edessä on piikki-
ha uinen por ihuone, joka ilmeisen tarkoituksel-
lisesti sijoi uu kohtaan, missä se pako aa portin 



110  

kau a kulkevan sivuu amaan ”kolme puuta” eli 
kolme kokonaissommitelmaan kuuluvaa nuorta 
mäntyä. ortaikko on maantasoon pehmeästi las-
keutuva kate u hirsirakenne, joka johtaa kahdella 
tsasounan sivulla olevalle käytävälle. Eteläsivun 
käytävällä on pitkä seinän vieruspenkki ja länsi-
sivulla pääsisäänkäynti erikoisine ovineen. ää-
ovi on tuotu ulkomailta, koristelua on paljon. Itse 
hartaushuone on kaksi kerrosta korkea tila pieni-
ne parvineen. Itään päin oleva pyhä al aritila on 
kaarevan holvikaton alla, sama holvimuoto toistuu 
ulkopuolella saman tilan ka omuotona. Korkean 
tilan seitsenlappeinen ka o on hyvin jyrkkä ja sen 
päässä on sipuli sekä huipulla risti. Rakennus kat-
toineen kaikkineen on terva ua mäntyä, lukuun 
o ama a kivirakenteista peruskerrosta. Tsasouna 
on todellinen elämys. Sen on rakentanut omista-
jan ohjeiden mukaan kirvesmies Juha Korhonen 
Sotkamon Saukosta. Tsasouna on vihi y käy öön.

ihapiirin päärakennuksen pohjana on pieni 
kaksihuoneinen talo. Se on jäte y rakennuksen 
keskelle siten, e ä sen ulkoseinää kiertävät kir-
jahyllyt joka puolella. Sisääntulosivun kuisti ja 
eteistilat sekä kei iö ruokailutiloineen sijoi uvat 
vanhan talon ulkokehälle. 

anhan talon eli kirjaston kau a pääsee korke-
aan olohuoneeseen, josta on suuret ikkunat etelään. 
Olohuoneesta nousevat portaat toiseen kerrokseen, 
jossa on tornimainen makuuhuone. Rakennus on 
kokonaan tervatusta hirrestä. Ikkunat ovat ristik-
komalliset ja kate on mustaa peltiä. Rakennuksessa 
on runsaasti tyyliteltyjä hirsikonsoleita ja aukkojen 
pieliä. Rakennuksen suunni elija ja tekijä ovat sa-
mat kuin tsasounassa.

ihapiirin sivulla on rankorakenteinen puna-
multainen työrakennus, joka on tyylitelty kuten 
päärakennuskin. astapäätä päärakennusta on 
kauniisti korja u vanha nave a suojineen. ihan 
neljännellä sivulla pihaa sijaitsee pieni kokkital-
li, jossa on ikkunallinen rontooni. Nave a ja talli 
ovat hirrestä ja niiden kate on mustaa peltiä. i-
hapiiri on suurikokoinen ja myötäilee siten koko 
alueen suurpiirteistä ja laajaa ote a.

Rinteen alla lammen rannassa on tyyliin sopiva 
hirsinen saunarakennus ja pihatien varren ladot 
ovat luonnollisesti nekin hir ä.

lue on yhtä suurta tilateosta ja kertakaikkinen 
osoitus kunnianhimoisesta päämäärän tavoi elus-
ta. Ympäristö ja kokonaissommitelma ovat arvokas 
ympäristötaiteellinen kokonaisuus. Tsasouna ra-
kennelmineen on kul uurihistoriallisesti eri äin 
arvokas ja alueen aineellinen ja henkinen lippu-
laiva.

kaunis ja kookas uusi haka-alue

Ylisotkamon Myllyvaaran läheisyydessä sijaitsevan 
Lakkiniemen talon hiehojen kaksikymmentä vuot-
ta kestänyt laiduntaminen on synny änyt uuden 
kauniin hakamaan ja metsälaitumen. akamaata 
on aikoinaan kyllä myös niite y. akamaalla on 
harmaaleppää, joiden läheisyyteen on muodostu-
nut tyypillistä laidunkasvustoa. Navetan taus on 
rehevöitynyt. Kuusi- ja hieskoivulaidun sijoi uu 
alueen länsi- ja pohjoislaidoille. Metsälaidun on 
kauniisti vaihtelevaa nii ykäytävineen. Laidun-
alue on hyvin vaihteleva ja kookas. Se ulo uu vaa-
ran rinteiltä aina sen alla kulkevalle purolle saakka, 
jonka mutkaan on syntynyt erikoisen kaunis haka-
maan, maisemapuiden ja pistoaidan rajaama osin 
kostea nii y, joka keväisin jää tulvaveden alle. ar-
maaleppäalue puron sivulla on hyvin vanhaa. lu-
een kasvusto on vaihtelevaa ja lajisto yhä kasvavaa. 
Lakkiniemen laidun on kaunis kokonaisuus, joskin 
pienellä osalla sijaitsee nopeakasvuista kuusikkoa, 
jota tulisi ainakin harventaa.

vanhoja aittoja ja kauniita hakamaita

Tila on vuonna 1832 peruste u kruununtorppa. 
Myllyvaaran nimi tulee vaaran etelärinteen alla 
sijainneista Kusianjoen myllyistä. Myllypaikat 
ero uvat yhä kanjonimaisessa jokisuistossa ja ovat 
luonnonkauniita ympäristöjä. anhasta rakennus-
kannasta on jäljellä vuonna 1833 tehty vilja-ai a, 
jossa on otsa, kaarevat posket ja pieni ikkuna si-
vulla. Lisäksi tilalla on jäljellä kaksiosainen pieni 
luhtiai a ja suorasivuinen vilja-ai a mahdollisesti 
1800 – luvun lopulta. 

Myllyvaarasta on mahtavat näköalat lounaa-
seen. Ympäristössä on useita pienempiä hakamaa-
alueita pitkin vaaran rinteitä.

itoilla on rakennushistoriallista arvoa.

vanhimpiin kuuluva kruununtorppa
vanhoja aittoja

etäjäniemen talo on vanha, vuonna 1804 perus-
te u kruunutorppa. ihapiirissä on jäljellä 1910 
– luvulla rakenne u päärakennus, jota on kui-
tenkin remontoitu kohtuullisen runsaasti. ihan 
ympärillä on vanhoja ai oja ja riihi. Kammioai a 
on veistomerkin perusteella vuodelta 1842 ja siinä 
on suorat posket. Toista ai aa on myös käyte y 
vilja-ai ana ja sekin on kammiollinen ja suorapos-
kinen. Siihen on veiste y vuosiluku 1870. Talossa 
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on ollut erikoisen suuri riihi, mu a se on muute u 
autotalliksi.

Rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa.

vanha pihapiiri

aaralle sijoi uva talo on vuonna 1882 peruste u 
kruununtorppa. Neliöpihapiiri sijaitsee mäen lael-
la ja näköalat ovat hulppeat. ihapiirissä on nykyi-
sellään päärakennus, nave a, talliluhti, piharaken-
nus, vilja-ai a ja latorakennus kylätien varressa. 
Kaikki rakennukset ovat maali omia. etäjävaaran 
talo on tehty 1800 – luvun lopulla perimätiedon 
mukaan. Siinä on pir i, eteinen, kei iö ja kaksi 
kamaria. Kuisti on umpimallia, jossa on lapeka o 
ja T-malliset ikkunat. irtissä on alkuperäinen pat-
sasuuni etuliesineen, joskin liesiosa on muura u 
umpeen. Muita rakennuksia on tehty 1900 – alku-
vuosikymmeninä ja ne ovat täysin koristee omia.

ihapiiri sijaitsee peltoaukealla ja sen sivussa on 
muutama koivu.

etäjävaaran pihapiiriä ja sen rakennuksia huol-
letaan. rvo kohoaa muutamassa vuosikymme-
nessä huimasti, sillä harmaita neliöpihapiirejä on 
jäljellä todella vähän. Kohde on rakennushistorial-
lisesti arvokas jo nyt.

tervahautakeskittymä

Laivojen tervaus edelly i laajami austa tervan-
pol oa ja mm. kainuulaiset kunnostautuivat tässä 
asiassa 1800 – luvulla. 

appilanvaaran eteläpuolisilta kankailta aina 
Ätyrinsärkän länsipuolelle ja siitä orovaaran 
itärinteiden kau a Matikanjärven länsipuolelle 
on hiekkasärkkien alue, jolta löytyy huoma ava 
määrä tervahautoja, mahdollisesti noin 30 kappa-
le a. Osa on tuhoutunut metsätöiden seurauksena.

Terva kuljete iin hevosvoimin tai veneellä Ter-
vajokea pitkin Kiimasjärven rantaan Tervanie-
meen, ja siitä isoilla tervaveneillä Ouluun terva-
kauppiaille. Salonsaaren itäluhtaan tehtiin kanava 
eli Kaivanto, jonka kau a Salonsaari oli helpompi 
kiertää veneillä. enerantana toimi myös Kunin-
kaanniemen Lastuukallio.

Tervahauta on tervanpoltossa käyte ävä uuni-
mainen rakennelma. Tervahautoina on Suomessa 
käyte y kahta tervahautatyyppiä, rännimäistä ja 
ra imaista. Suurempaa tuotantoa varten valmis-
te iin ra imaisia hautoja, jotka kaive iin tuulen-
suojaiseen paikkaan ja joiden pohjalle rakenne iin 
umpinaiset säiliöt. Ennen pol amista tervaksilla 
lado u hauta peite iin huolellisesti ensin huonolla 

Petäjävaaran talon pääty.

Rusalan isoluhti.

Välilampi.
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puulla, si en sammalilla, turpeella ja mullalla. Ter-
vaksina käyte iin pihkaisia männyn kantoja, keloja 
tai varta vasten kolo uja runkoja. Tervanpoltossa 
tervaksista tislautuu ns. nestemäinen terva kuiva-
tislaamalla.

audan pol aminen kesti noin viikon, ja kuu-
tiometristä tervaksia saatiin noin 30 litraa tervaa. 
Terva oli 1500-luvun lopulla Suomen päävienti-
artikkeli, jota käyte iin mm. puulaivojen vuosit-
taiseen kunnostukseen. Tervanpol o alkoi vähetä 
1800-luvun jälkipuoliskolla ja loppui 1930-luvulla. 
Nykyisin tervanpol oa järjestetään perinnetapah-
tumana mm. maaseutunäy elyissä.

Tervahaudan panoa valvovaa henkilö on kut-
su u eri lähteissä hautamahtariksi, -mestariksi, 
tai plehtariksi. Terva Leijona rasian kansitekstistä: 
“ lehtari oli tervahaudan valmistuksen eli -panon 
valvoja. lehtarin toimi oli arvoste u ja siihen ei 
kuka tahansa kelvannutkaan.”

kerroksellinen pihapiiri
kaunis 1970 – luvun navettarakennus

einämäen kantatalosta vuonna 1883 lohkaistu 
Rusala sijaitsee peltoaukean sivussa. anhasta 

einämäen pihapiiristä taloon on tuotu isoluhti ja 
pir i. ihapiiri on nyt kerroksellinen, sillä siinä on 
isoluhdin lisäksi vanha päärakennus, uusi talo ja 
nave a. anha päärakennus on tehty pirtin osalta 
jo vuonna 1846, mu a se on pystyte y uudelleen 
päärakennuksen yhteyteen vuonna 1893. Tämän 
jälkeen on si en rakenne u talon kamaripääty. Ta-
lo on normaalia kapeampi, noin seitsemän metriä. 

mpikuistilta pääsee suoraan pir iin, josta taas 
on käynnit kei iöön ja sivukamariin. äädyssä on 
kaksi kamaria pön öuuneineen. irtin uuni ei ole 
enää alkuperäinen, mu a muutoin sisustus huo-
nekaluineen on pääosin säilynyt. Rakennus on nyt 
kesäkäytössä ja varastona.
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uonna 1872 valmistunut isoluhti on kaksiker-
roksinen ja kolmiosainen. Otsan kammiosta on pu-
re u hirsiosat lahon takia. einämäen luhdeista 
toinen löytyy naapuritalo Tapiolasta.

1970 – luvulla taloon on tehty edistyksellinen 
nave a, joka ylsi Suomen paras nave a – kilpailus-
sa kunniakkaalle kolmannelle sijalle. Rakennus on 
suunniteltu tarkoin, minkä huomaa muun muassa 
kauniista ulkonäöstä. Nave a on tehty tiilestä, ja 
sen yläkerrassa on heinävin i, jonne johtaa ajosilta 
rakennuksen päädystä. Takasivulla on aiv-torni.

einämäen kylätien ja Rusalan talon sivuun 
rinteeseen sijoi uu pieni ja harmaa hirsirakennus, 
joka on vanha kuivaamo. Sen silta ja kuivaamon 
torni tuuliohjureineen on tehty uudelleen vanhan 
mallin mukaan. Kuivaamon ja Rusalan välissä on 
kaunis lehtomainen puusto ja kylätietä sivuaa van-
ha pystyaita.

Kohde on ajallisesti kerroksellinen, mu a siitä 
huolima a mukaansa tempaava ympäristö. an-
hoilla rakennuksilla on rakennushistoriallista ar-
voa, ja uudemmalla navetalla sitä tulee jatkossa 
olemaan enemmänkin, mikäli rakennus säilyy.

Rusalan itärinteellä sijaitsee kaunis haka-alue, 
katso einämäen haka, einämäki.

kivikautinen asuinpaikka 

Syrjäjärven kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
runsaat 2 km Sotkamo - Ristijärvi -tien itäpuolel-
la sijaitsevan, noin 1,1 km  0,2 km:n kokoisen, 
pohjois-etelä -suuntaisen järven länsirannalla, pe-
ruskar aan merkityn atasniemen luoteispuolella 
olevan kesämökin pihassa. Maasto asuinpaikan 
kohdalla on melko tasaista, ja maaperä on hienoa 
hiekkaa. Rannassa on noin kahden metrin kor-
kuinen jyrkähkö törmä. lueen eteläpuolella on 
hiekkakumpareita. suinpaikkalöydöt ovat tulleet 
esille kesämökin ja rannan väliseltä alueelta, jos-
sa oli inventoinnin aikaan noin 4  4 m kooltaan 
olevalta alueelta riko u pintaturve a. Lisäksi yksi 
kvartsi-iskos on tullut esille mökiltä rantaan vievän 
polun kohdalta rantatörmän partaalta.

vanha kruununtorppa
kaunis pieni päärakennus

einävaaran itäpuolella sijaitsevalle mäelle on pe-
ruste u kruunutorppa jo vuonna 1809. Torpassa 
vaihtuivat asukkaat useaan o eeseen ja vuonna 
1925 sinne ase ui tilan nykyään omistava eikkis-
ten suku. Tila itsenäistyi vuonna 1935 ja sitä ennen 

vuonna 1930 valmistui uusi päärakennus, joka sei-
soo yhä paikoillaan kallion päällä. 

Nykyään vanha talo on lautavuora u. Siinä on 
pir i, kei iö ja kaksi kamaria. T-ikkunoissa on pil-
kahdus ju endia, muuten rakennus on perityypil-
linen talonpoikaisrakennus.

ihapiirissä on rakennuksia 1950 – luvulta 1980 
– luvulle. Talon ympäristö on kaunista: korkea 
puusto ja lehtomainen ympäristö ovat hienoja. 

Rusalan perinnemaisemia.
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5.3 
Juholankylä – Kiikarusniemi – Kirkonkylä – Riekinranta – Sapsonranta

Kirkonkylän kirkonseutu kirkkoineen ja vanhoine 
rakennuksineen
valtakunnallisesti arvokkaat arkeologiset kohteet
Riekinrannan monipuolinen kulttuuriympäristö raken-
nuksineen
Sapsonrannan valtakunnallisesti arvokas kulttuuri-
maisema ja Pöllyvaaran tervahaudat

Kirkonkylän alue on laaja vesistön ympäröimä 
pääosin hiekkakankaille syntynyt pieni taajama 
sivukylineen. Alue on houkutellut asukkaita kivi-
kaudelta saakka, mistä kertovat kohtuullisen rik-
kaat löydöt keskustan tuntumasta Kiikarusnimes-
tä ja Ammonsaaresta. Kirkko on sijoite u helposti 
veneellä lähesty ävään paikkaan ja pappilalle on 
keksi y kelvollinen pala maata sen läheltä. ap-
pilan naapurissa on sijainnut Sopalan talo, jonka 
asema on sijainnista johtuen ollut virkatalomainen. 

Schroderusten toimesta Sopalasta kasvoi Kainuun 
mi akaavassa varsinainen mahtitalo. Kirkon lä-
hikylissä on ollut pari isoa taloa Juholankylällä, 
Riekinrannalla ja Sapsonrannalla. Sopalan lisäksi 
virkamiehiä on ollut asukkaina Haapalanlahdella 
Urpialassa ja Laatikkalassa eli nykyisessä Haapa-
lassa, sekä Tenetin joen varren Mää älöissä, Mus-
tolassa, Riivalissa ja Tikkalanniemellä. 

Varsinainen kirkonkylä alkoi syntyä 1800 – lu-
vun puolivälissä, jolloin Laukkalahden ja Salme-
lan ympäristöön syntyi kauppoja ja muuta käsi-
työläistoimintaa. Sopalan maista oli mistä jakaa 
Akkoniemelle ton eja, ja kirkonkylän ydin muok-
kautui nykyiselle paikalleen, vaikka ympäristössä 
oli runsaasti jääkauden jälkeisiä suppia ja veteliä 
kosteikkoja (kutsu iin aroiksi). 

Kirkonkylän ympäristö on poikkeuksellinen. 
Järven rantoja on joka puolella ja Hiukan harjualue 



115

tekee alueesta maisemallisesti erikoisen. Keskusta 
on ahtautunut pienelle niemelle, mikä tarkoi aa 
pienkaupunkimaista tulevaisuu a. ääliikenne-
väylän varteen kohti Vuoka ia purkautunut raken-
tamistarve näkyy taajaman nykyisessä kasvussa 
län ä kohti. Kirkonkylän ainutlaatuinen asemointi 
kauniille niemelle oli ylpeyden aihe siihen asti kun-
nes vanhan ympäristön hävi äminen alkoi 1950 – 
luvulla. Niemialue tiivistyy yhä, ja viimeiset vanhat 
rakennukset ovat joko hävityslistalla tai niille ei 
ymmärretä keksiä uu a käy öä. 

Kirkonkylää leimaakin jälkeenjääneisyys ja si-
säänpäin kääntyminen. Alue kaipaisi kokonais-
valtaista suunni elua, joka niemen pienen koon 
huomioiden ei ansiokkaille suunni elijoille olisi 
vaikeaa. Etenkin rantojen käy öön lii yvät ristirii-
dat maanomistajien ja yleisen käytön suhteen ovat 
ratkaisema a niemen keskeisissä kohdissa. Raken-
nuskannan kerroksellisuus ja sekavuus vaatisivat 
tarkkoja viranomaisohjeita, mikäli niemen alue a 
halutaan kehi ää yhtenäiseen suuntaan.

Vanha ja arvokas keskusalue Laukkalahdesta 
kirkonseudun kau a Sopalan ympäristöön on 
komea ja kul uurihistoriallisesti arka. Alueen 
mahdollinen kehi äminen vaatii jatkossa muitakin 
kuin teknistaloudellisia lähestymistapoja. 

Kiikarusniemi on pysynyt pitkään maaseu-
tumaisena perinneympäristönä ja sillä on ollut 
erikoisasema vesiliikenteen solmukohdassa. Eri-
tyinen se on myös maisemakohteena: niemen poh-
joispuolen vesiltä on mitä huikein näkymä kohti 
Vuoka ia ja niemi näkyy hyvin moneen paikkaan 
ympäristössä.

Juholankylän laajat ja kive ömät viljelysaukeat 
järvien välissä ovat tehokkaan maanviljelyksen pii-
rissä. Vanhaa rakennusperinne ä ei valite avasti 
ole enää paljoa jäljellä. Juholankylän nimi on mie-
lenkiintoinen, sillä ennen isojakoa Kuninkaannie-
men nimi oli Juhola ja mielikuvitusta ruokkivat 
tarinat Juholan / Kuninkaanniemen vanhasta his-
toriasta ovat hyvin arvoituksellisia. Juholankylän 
historiasta ei tiedetä Juhola – nimistä taloa. Kunin-
kaanniemen historiaa on kyllä pide y uudempana 
kuin Juholankylän talojen, joista osa periytyy ny-
kyisen Kaitainsalmen Sirviölän eli ienolan talos-
ta. Juholankylän talot ovat olleet suuria ja niiden 
omistajia ovat olleet mm. erilaiset virkamiehet. 

Riekinranta on kul uurihistoriallisesti edus-
tava kylä. Vanhoja päärakennuksia ja pihapiirejä 
on säilynyt runsaasti, ja tallella ovat myös vanha 
kylätie ja koulu. 

Valtakunnallisesti arvokas Sapsonrannan kult-
tuurimaisema rantaviljelyksineen on maisemalli-
sesti häikäisevä. Siihen lii yy öllyvaaran usko-
ma oman tiheä tervahautakeski ymä.

Laukanlahti iltaruskossa.
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3.1 Aatos, Kirkonkylä (M)
erikoinen kokonaisuus
kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas, 
maakunnallisesti arvokas
kyläkuvallinen merkitys, järvenrantamaisemakohde, 
kiintopiste

Kirkonkylän ir ijärven puoleisella sivulla ero uu 
niemessä vanha neliskulmainen ja rakennus. ai-
kalla ei ole alun perin ollut niemeä lainkaan, sillä se 
on tehty siirtämällä paikalle viereinen hiekkahar-
ju niemeksi. Akkoniementien varressa Aatoksen 
kohdalla sijaitsi ensiksi maapoliisi Aate Tolosen ja 
vaimonsa Riitan Aatokseksi ristimä talo. Rakennus 
sijaitsi muihin niemen taloihin nähden pääty tielle 
päin ja tämä poikkeava suunta on ollut pohjana ta-
lon nimelle. 1900-luvun alussa Tolonen hoiti talos-
sa myös melkoisen uu a Sotkamon Säästöpankkia 
muutaman vuoden ajan. Välillä taloa asui heidän 
ty ärensä Roosa miehensä Vihtori Vatasen kanssa. 
Vuodesta 1919 talon omisti nimismies Kaarle Ojan-
takanen ja tilat olivat vuokra uina metsänhoitaja 

aavo Ennevaaralle.
Nimismies Ojantakanen oli varakas mies (omisti 

mm. Rikkolan yli 1000 hehtaarin talon Jormasella) 
ja hän pää i tehdä paikalle komean asuinraken-
nuksen ja vielä keinoniemen päälle. Läheiseltä 
hiekkaharjulta johti rantaan puurakenteinen pie-
noisrautatie vaunuineen ja näin harju tasa iin 
niemeksi, jonka sivuille tuotiin hakatuista kivistä 
ve ä kestävämmät reunukset, sekä todella pitkä 
kivilaituri kohti pohjoista.

Aatos rakenne iin vuonna 1924 hirrestä kak-
sikerroksiseksi. erustukset ovat luonnonkiveä ja 
nelisivuisesta katosta tehtiin erikoisen näy ävä ja 
jyrkkälappeinen. Huoma avan isoon ullakkoon 
tulee valoa ka olyhdystä. Tyylillisesti rakennus 
on sekoitus klassismia ja jugendaiheita. 

Niemelle laadi iin tarkka klassinen puutarha-
suunnitelma, joka piti sisällään puukujan, pyöreän 
etupihan, tenniskentän etupihan sivulla, takapihan 
puutarhan ja sekä vene-, e ä laivalaiturin. 

Sisätiloissa koroste iin suurien ikkunoiden 
kau a näkymiä rantaan ja järvelle, sekä Vuokatille 
ja Naapurivaaralle. Tennisken ä oli ensimmäisiä 
Sotkamossa; samoihin aikoihin niitä tehtiin myös 
Nuasjärven huviloille.

Ojantakanen möi Aatoksen seurakunnalle 
17.5.1941. Samana kesänä kirkkoherra Ja et Räty 
muu i taloon. Talvisodan aikaan tilat toimivat 
joukkosidontapaikkana Rätyjen asuessa yläker-
taa, ja vuonna 1943 talosta tehtiin kappalaisen 
pappila Mustolan pappilan lakkautuksen jäl-
keen. Talossa toimi kirkkoherranvirasto, kunnes 
puretun kirkkoherran pappilan paikalle valmistui 
vuonna 1969 uusi virastorakennus (kansan suussa 

yleisesti ”Lä änä”). Aatoksen rakennusta käytet-
tiin seurakunnan kerhotiloina, kunnes kunta osti 
sen vuonna 1988. 

Kunta korjasi rakennusta 1980 -luvulla ja si-
sätilat saivat lastulevypinnoituksen. Vain ovet, 
kaunis mu a jyrkkä porras ja värilasi-ikkuna sen 
ylätasolla säilyivät näkyvissä vanhojen sisätilojen 
osalta. Rakennusta käyte iin musiikki- ja kuvatai-
dekerhojen tiloina. Nyt tiloja käytetään pääasiassa 
kesäisin kuvataidenäy elytiloina. itkä kivilaituri 
on poiste u rannasta.

Niemen komea puusto on nyt vanhaa ja sen uu-
siminen on ajankohtaista.

Aatos on kul uurihistoriallisesti yksi tärkeim-
piä ohjelman kohteita Sotkamossa. Sen rakennush-
istoriallinen merkitys on eri äin suuri. Kohteella 
on maisemallisesti ja taajamakuvallisesti erikoisen 
tärkeä asema. Kohde ero uu myös ir ijärvelle ja 
taajamaan johtavalle päätielle kauniisti. Aatos on 
maakunnallisesti arvokas rakennus.

Ammonsaaren kallioilla vippailtiin ja heitettiin leipiä jo 
kivikaudella.
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esihistoriallinen asuinpaikka

Ammonsaari on Sotkamon kirkonkylän edustalla 
sijaitseva metsäinen ja kallioinen, noin 400–500 m 
halkaisijaltaan oleva saari. Saari on kolmen mer-
ki ävän vesireitin risteyskohdassa. Yksi reiteistä 
johtaa länteen ohjanlahdelle, yksi itään nykyiselle 
Venäjälle ja yksi kaakkoon eli Karjalaan. Monin 
paikoin, varsinkin saaren länsiosassa, on näkyvis-
sä avokalliota. ohjois- ja kaakkoisosa puolestaan 
ovat melko pensaikkoista ja kaakkoiskärki on ta-
saista mäntykangasta. Vesiraja on kivikkoinen. Ete-
lärannassa on korkea törmä, joka madaltuu sekä 
itää e ä län ä kohti. Kivikkoisuudesta johtuen vesi 
ei ole pystynyt syövy ämään rantaa kovinkaan 
pahasti. Länsiosassa on vanhan talon jäänteet ja 
horjuen pystyssä pysyvä rantasauna. Kivikautisia 
löytöjä on tullut esille eri puolilta saarta. 

Vuosina 1995–1997 saaren kaakkoisosassa tut-
ki iin runsaslöytöinen asuinpaikka. Löydökset 
ovat olleet saviastianpaloja, kivi-, pii-, ja kvartsie-
sineitä sekä -iskoksia, palanu a luuta, rautakauti-
nen keihäänkärki ja pronssisolki sekä 1600-luvun 
ortodoksiristi.

Ammonsaari on valtakunnallisesti merki ävä 
esihistoriallinen kohde.

vanha pihapiiri

ihapiiri sijaitsee samalla kukkulalla vanhan Ko-
mulan talon läheisyydessä Juholankylän peltojen 
keskellä. ihapiiri koostuu asuinrakennuksesta 
vuodelta 1922 ja puisesta 30 metriä pitkästä ai a/
tallirakennuksesta sitä vastapäätä. Haavikon talo 
on tehty puretusta Komulan toisesta päärakennuk-
sesta. erustus on lohkokiveä ja ka omuotona on 
rakennusaikana muodissa ollut mansardika o. 

Kohde on huonossa kunnossa, mu a rakennuk-
silla on kuitenkin maisemallista arvoa kylämaise-
massa. Rakennuksilla on myös rakennushistorial-
lista merkitystä.

Kirkonkylä (P)
funkkista

Kirkonkylälle Akkoniementien varteen vuonna 
1952 rakenne u untionalistista tyyliä edustava 
huoltoasema on nykyään hieman syrjässä päälii-
kennevirrasta. Rakennus on kulmikas, tasaka oi-
nen ja sen kahviotilat sijaitsevat osin puoliympy-
rän muotoisessa tilassa. Rakennuksessa on pesu- ja 
korjaushalli, sekä takasivulla nykyisin varastoina 

toimiva entinen kahvio ja sosiaalitilat. Rakennuk-
sen edessä on mi ariken ä katoksineen. 

Rapa u vaalea rakennus on huoltoasemaksi 
hyvin vähäeleinen. Rakennus on tyhjillään ja sen 
kohtalo on avoin. 

3.5 Hetilä, Akkoniementie, kirkonkylä (P)
kaksi vanhaa asuinrakennusta
arkkitehti Eino Pitkänen

Akkoniementien varrella on vanha Hetilän asuin-
paikka. Aivan kadussa kiinni olevan vuonna 1917 
rakennetun torpparakennuksen lisäksi tontilla on 
1950-luvulla rakenne u kaunis asuintalo, sekä va-
rastona ja autotallina toimiva pieni nave araken-
nus. ihalla on myös katolla varuste u maakellari. 
Hetilän omistaja oli vuodesta 1927 työnjohtaja Art-
turi Karjalainen. Syksyllä 1954 vanhan talon tiloissa 
toimi alakoulu. 

Varastona toimivan kaksihuoneisen vanhan 
talon perustus on lohko ua granii ia, julkisivu-
laudoituksessa on puolipaneelilaudoitus ja suuret, 
vanhat T-ikkunat. Tiilikate on heikossa kunnossa.

Hirsi- ja rankorakenteinen nave a on pieni, ja 
siinä on pihasivulla rontooni oven kohdalla.

Uudemman asunrakennuksen omistaa nykyään 
valokuvaaja ja eläkkeelle siirtynyt liikkeenharjoit-
taja en i iirainen. Uudemman talon on suunni-
tellut arkkitehti Eino itkänen, minkä huomaa mm. 
räystäiden konsolien hänelle tyypillisesti käsi e-
lytavasta. Huonetilat ovat avarat ennen kaikkea 
suurten ikkunoiden ansiosta. Rapa u julkisivu on 
hieno. Yläkerran päädyssä on kaunis avoparveke. 
Talo on tyylillisesti kaunista ja vähäeleistä ”met-
sä unkkista” ja sen arvoja on pyri y säily ämään.

Kohteella on kul uurihistoriallista arvoa ja suu-
ri rakennushistoriallinen merkitys. Vanhan torpan 
säilyminen ei ole varmaa kadun läheisyyden vuok-
si.

maisemallinen harju 
pyyntikuoppia

Hiukan hiekkainen järvenrantamaisema sijaitsee 
aivan kirkonkylän keskustaniemen eteläosassa. 
Kangasharju on osa Ilomantsin kohdalta rajan 
pinnasta lähtien maastossa näkyvää jääkauden 
muokkaamaa suurharjua, joka näkyy Tipaksella 
Räätäjärven ympäristössä, jatkuu Hiukasta Vuo-
ka iin ja aina Oulujärven Manamansalon kau a 
Oulun eteläpuolelle Hailuotoon saakka. 

Hiukan hiekkaranta on noin seitsemän kilo-
metriä pitkä ranta, joka paikoin vyöryy laajasti 
järveen. Rannan tuntumassa on tehty useita arke-
ologisia löytöjä. Historian saatossa Hiukkaan on 
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kokoonnu u juhlimaan juhannusta Sapsojärven 
ja Vuokatin vaaraketjun luomiin maisemallisesti 
mahtaviin pui eisiin.

Hiukan rannan kirkonkylän puoleisessa päässä 
sijaitsee hotelli, urheiluken ä ja yleinen uimaranta. 
Harjulla sijaitsee myös hautausmaa kappeleineen 
ja runsaasti liikuntarei ejä. 1800 – luvulta saakka 
aina 1950 –luvulle saakka harjumaasto toimi ur-
heiluharjoitusalueena jopa olympialaisiin harjoit-
televille ryhmille. Tuolloin harjulla oli useita hyp-
pyrimäkiä ja maisematorni. Hiukan harjumuodos-
telmassa on suppia ja painaumia, joista osassa on 
hyvin mielenkiintoisia suomaisemia eliöstöineen. 

Hiukan alueella sijaitsee esihistoriallisen ajan 
pyyntikuoppa, Iso Sapsojärven koillisosassa, ran-
nasta noin 200 m:n päässä. Alue on korkeaa harjan-
ne a, jolla kasvaa varpuja ja jäkälää. yyntikuoppa 
on muodoltaan säännöllisen pyöreä, maastossa sel-
västi ero uva, halkaisijaltaan noin kaksi metriä ja 
syvyydeltään noin 50 cm.

Hiukan harju luo eri äin vahvan hengen ja oma-
peräiset pui eet kirkonkylälle. Sillä on erikoisen 
suuri maisemallinen arvo. Harju ero uu moniin 
suuntiin ja sen päältä avautuu valloi avia maise-
mia. Harjun kul uurihistoriallinen arvo on suuri, 
ja sen maisemalliset arvot ovat mi aama omat. 
Harjulta avautuu kohti Vuoka ia kansallismaise-
matyyppisiä kaukomaisemia. 

komea hirsinen kokoontumis- ja majoitusrakennus, 
maakunnallisesti arvokas rakennus
kaunis pieni muuntaja

Hiukanharjun kapean selän päälle kirkonkylän 
väli ömään tuntumaan ja Hiukan uimarannan lä-
heisyyteen vuonna 1948 valmistunut Hiukanhovi 
on rakenne u Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
rahoi amana asiamiehenään paikallinen ope aja 
Toivo Lanamäki. aikka on ollut perinteinen pi-
täjän karjalaani eli yleinen karjan myyntipaikka. 

Hotellin tavoi eet olivat korkealla, sillä yrite iin 
rakentaa ”mannermainen urheiluhotelli Hiukan 
kankaalle”! Sen arveltiin helpo avan Sotkamon ja 
Vuokatinmajan (Urheiluopiston) majoitusvaikeuk-
sia ja se ”tekisi mahdolliseksi lomanvieton myös 
sellaisille, jotka eivät koko ajan halua hautautua 
Vuokatin juurelle, sillä useimmat turistit haluavat 
nähdä ympärillään sivistyksen suomia mukavuuk-
sia ja nautintopuolia lomaretkeilyllään”. Raken-
nukseen tehtiin kokoontumis-, ruokailu- ja majoi-
tustiloja. Hirsisen ja pääosin kaksikerroksisen talon 
suunni elijaksi epäillään kajaanilaista arkkitehti 
Eino itkästä.

Kesän helmaan 
hiekkarantaan
tahdon lepoon vaeltaa,
Hiukan hienoon
valkosantaan
talven huolet unhoittaa
Laine laulaa kaihomielin
kertoo kuinka yksin pienin
väre rantaan katoaa

R. A. artanen

Hiukan harju.
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Sahahirresta rakennetussa tiukan asiallisessa 
talossa on alakerrassa salitiloja, ja majoitustilaa 
yläkerrassa. Hiukanhoviin saatiin anniskelulupa 
ja siitä tuli erilaisten illanvie ojen sekä juhlien pi-
topaikka yhdessä matkailijakoti Tikkasen kanssa 
kylän keskustassa. Matalan ja korkean rakennus-
osan nivelkohta on ratkaistu kauniisti rakennuksen 
itäsivulla.

Rakennuksessa on tiilikate ja erikoisesti veiste-
tyt vuoliaisten päät, mikä oli arkkitehti itkäsen 
maneeri.

Rakennuksen eteläpuolelle tehtiin uusi hotelli-
rakennus Tulike u 1980 – luvulla.

Hiukanhovi ei ole nyt käytössä ja sen ympäristö 
on tällä hetkellä alennustilassa.

Hiukanhovi on rakennushistoriallisesti ainut-
laatuinen hirsirakennus Sotkamossa ja perusraken-
teiltaan yhä kunnossa. 

Kohde on maisemallisesti o ava ulkonäkönsä 
ja ennen kaikkea sijaintinsa puolesta. Väritys on 
mainio ja kätkee suuren rakennusmassan mänty-
metsään.

Hiukanhovin takana sijaitsee nykyisin varas-
tona toimiva ja hovin kanssa samaan aikaan ra-
kenne u hiihtomajarakennus. Läheisyydessä on 
kookas punatiilestä rakenne u muuntajarakennus, 
joka on osi ain yhä toiminnassa.

3.8 Härkölä – Päätalo, Riekinranta (P)
erittäin hieno rakennushistoriallinen kokonaisuus
talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi
erikoista maalauksen ja valokuvauksen historiaa
maisema-arvot poikkeukselliset, tienvarsimaisema, 
järvimaisema

Kirkonkylältä Kuhmoon päin ajaessa kiinni yy 
huomio elävään usean talon komeaan järvenran-
taympäristöön Riekinrannalla. Asuinpaikka on van-
ha: Sirviölänä tunne u talo on isojaossa muute u 
28 Härköläksi ja 29 äätaloksi. Härkösiä paikalla on 
asunut yhtäjaksoisesti aina 1750 – luvulta saakka.

Talot sijaitsevat vesireitin varrella ja sen edut 
sekä riesat ovat tulleet historian saatossa tutuiksi. 
Vanha jää- ja hevostie Kuhmoon sekä kaupparei i 
rajalle ja Vienaan toivat muassaan muun muassa 
rapparit, jotka tuhosivat talon usein. 

Talon ympäristössä on polte u todella paljon 
tervaa, koska sen kulje aminen oli rannan lähei-
syyden vuoksi helppoa. Riekinrannan läheinen 
hiekkakangasalue kätkee lukuisan määrän terva-
hautoja, joiden varsinainen keski ymä on ölly-
vaaran ympäristössä.

Talo on kul uurihistorialtaan merki ävä sikäli, 
e ä siinä yöpyivät useat huomion arvoiset matka-
laiset mukaan lukien mm. 1800 – luvun karelianis-
tit. Kreivi ja taidemaalari Louis Sparre asui talossa 

Kaunista tarkoituksenmukaisuutta - muuntaja Urheilukadulla.

Härkölä - Päätalo.
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pitempään maalaten samalla kuuluisan Jouluyö 
-taulunsa. Muita yöpyjiä ovat olleet mm. taidemaa-
lari Akseli Gallén-Kallela. Lapuan liikkeen aikaan 
vuoden 1930 paikkeilla talon sauna tuli tunnetuksi 
”hiillostuspaikkana” matkalla rajan pintaan. Van-
ha Sotkamo-Kuhmon tierei i ero uu läheisyydes-
sä helposti ja kulkee aivan päärakennusten vieres-
tä. Sen varrella on useita vanhoja taloja ja komea 
koulukäytöstä jo poiste u Riekinrannan koulu. 
Tien varresta löytyy myös mm. pieni kivisilta en-
nen Valkolaa. Härkölän ja äätalon läheisyydessä 
tietä rajaa komea kuusikuja.

Vuonna 1930 Härkölä oli yksi Sotkamon suurim-
mista viljelytiloista, sillä 623 hehtaarin tilasta peltoa 
oli 30, nii yjä viisi ja laiduntakin 25 hehtaaria.

Härkölän ja äätalon pihapiirit sijaitsevat kul-
mi ain kiinni toisissaan. äätalon pir i on vuo-
delta 1850, mu a se on aikaisemmin ollut muualla 
savupir inä. Vanhoissa Maanmi aushallituksen 
kartoissa Härkölä on piirre y nykyisen koulun lä-
heisyyteen sen itäpuolelle, missä nyt on peltoau-
kea. Rakennus on edustava talonpoikaismallinen 
päärakennus, mu a umpikuistin ikkunanpielilau-
takoristeet ovat erikoiset. äätalon päädyssä on 
vanha ja koristeellinen tunnustuskilpi, jossa lukee 
”Esi-isäin kauniin rakennustavan säily ämisestä 
tunnustuksena on tämä Talonpoikakul uurisääti-
ön kunniakilpi tähän naula u”. Kilpeä anoi Sotka-
mo – Seura ry vuonna 1960.

Härkölän vanha päärakennus vuodelta 1863 si-
jaitsee pitki äin vanhaan kylätiehen nähden. Talo 
on alun perin tehty yhtä korkeaksi kuin äätalo, 
mu a sitä on remontoitu perusteellisesti ja koro-
te u vuonna 1952. Tuolloin kaksiosaisesta lasi-
kuistista tehtiin umpinaisempi. Taloa on käyte y 
vakituiseen asumiseen aina 1970 – luvulle saakka. 

äärakennukset ovat mainion näköinen pari. 
äätalon pihapiiri on kokenut muutoksia, mut-

ta vanha vilja-ai a ja kolmiosainen suurluhti ovat 
edelleen tallella, joskin eivät alkuperäisillä paikoil-
laan. Vilja-ai a on suurikokoinen ja kaksikerroksi-
nen, eikä siinä ole koristelua. Kuivaamona toimi-
neen aitan seinään on veiste y valmistumisvuosi 
1858. Isoluhti on sekin kaksikerroksinen ja siinä 
on sekä kamanaikkunat ovien yläpuolella e ä 
haukkaikkunat yläkertaan. erimätiedon mukaan 
isoluhti on tehty 1800 – luvun lopulla. ihapiiriin 
on tehty uusi hevosyrityksen tallirakennus. Etääm-
pänä on eri äin suuri ja uusi nave a.

Härkölän pihapiirissä on vanha nave arakennus, 
joka on erikoinen rakennustekniikaltaan: vuosina 
1928-29 tehty rakennus on etoniseinäinen! Se si-
joi uu siten ensimmäisten etonisten navetoiden 
joukkoon Kainuussa. Rakennus on vaiku avan ko-
koinen, ja sen punaisilla ruutuikkunoilla somistetut 
seinät ovat matalia, mu a ka o ullakoineen laaja. 

Alun perin navetassa on ollut tilat 18 lehmälle ja 
peräti seitsemälle hevoselle! Uudempi talo sijoi uu 
pihan järven puolelle, ja sen takana on Härkölän ja 

äätalon yhteinen perunakellari. itki äin sijoite-
tut kellarit erillisine sisäänkäynteineen kummankin 
talon puolelta erikseen tekee maakohoumasta to-
della pitkän näköisen. 1800 – luvun lopulla tehdyt 
kellarit on rakenne u holvaamalla luonnonkivestä. 
Härkölän vanha vilja-ai a sijaitsee kylätien varressa 
navetan päädyn tuntumassa ja komeiden koivujen 
siimeksessä. Mahdollisesti 1800 – luvun puolivälin 
tienoilla tehty ai a on kaksikerroksinen ja koris-
teeton, kuten naapurissakin: aitat ovat olleet vie-
rekkäin. Aitan erikoisuutena ovat hirsipatsaat eli 
sammakot perustuksissa. Sotkamossa patsaita on 
Härkölän aitan lisäksi jäljellä ainoastaan Tuhka-
kylän Kerilän vilja-aitassa. atsailla pyri iin sekä 
pitämään ai a kuivempina, e ä vähentämään hyön-
teisten ja eläinten tuhoja. 

Härkölän uudemman päärakennuksen paikalla 
on sijainnut komea kammioluhti. Tämä 1800 – lu-
vun alussa tehty rakennus on siirre y itäpuolel-
le pihapiirin ulkopuolelle ja siitä on tehty kova-
kouraisesti kuivaamorakennus. Kaksiosainen ja 
kaksikerroksinen arvorakennus on nyt varsin ”hei-
kossa hapessa”. Sen asemaa ja kuntoa kanna aisi 
kohentaa, sillä isoluhti alkaa olla harvinaisuus.

Härkölän ja äätalon pihapiirit ympäristöineen 
sisältävät todella suuren määrän kul uurihisto-
riaa. Ympäristöä on hoide u etenkin Härkölän 
puolella mallikkaasti. Rakennukset ovat raken-
nushistoriallisesti tärkeitä ja viljelty peltomaisema 
Kiimasjärven puolella latoineen ja rantalepikoi-
neen on maisemallisesti eri äin hieno. Ympäristön 
vetovoimaisuuden avaintekijöitä on avoin näkymä 
pohjoiseen. Kohde sijaitsee päätien varressa ja siten 
sillä on suuri arvo tiemaisemassa. Härkölä ja ää-
talo ovat kul uuriympäristöohjelman tärkeimpiä 
kohteita.

kaunis puistomaisessa ympäristössä sijaitseva iso 
pihapiiri rakennuksineen

1800 – luvun loppupuolella Sotkamossa oli useita 
handslankareita eli luvan saaneita maakauppiaita. 
Rahan käy ö maksuvälineenä yleistyi ja kauppi-
astoiminasta tuli tuo oisaa. Sen seurauksena kir-
konkylän keskeisille paikoille syntyi kauppiaskar-
tanoita, joista tunnetuimpia olivat Niemelä, Lassila 
ja Uhtua. 

Lauri Tervo muu i Tipakselta Sopalan mailla 
sijaitsevaan Lassilan torppaan 1850 – luvulla. Ter-
vo aloi i kaupankäynnin torpassa vuonna 1869, 
mu a oli saanut pitäjän räätälin paperit jo aikai-
semmin. Lisäksi hänellä oli myöhemmin nahkurin 
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verstas. Hänen veljensä ekka Tervo aloi i samaan 
aikaan kaupan Juurikkalahdessa, mu a velkaantui 
pahoin kiinteistökaupoissa 1880 – luvulla ja möi 
maansa Laurille.

Laukkalahden ympäristö oli lähtökohtana kir-
konkylän kehitykselle, sillä ranta oli suojainen ja 
rannan tuntumaan oli helppoa rakentaa. Lisäksi 
Syväsalmen syväys rii i myöhemmin jopa laiva-
liikenteelle, joka toi paikalle ensimmäisen laivan 
(Elias) vuonna 1883. Kauppalaivat ”Sotkamo”, 
”Vuoka i I” ja ”Vuoka i II” tulivat säännöllisen 
liikenteen kau a Lassilan väen ihasteltaviksi laivo-
jen kansien ollessa talon pihan kanssa samalla kor-
keudella. Kaupparei i kulki Kajaanista Sotkamon 
kau a Ontojoen makasiineille. Kunnollinen tiestö 
kasva i autoliikenne ä ja lope i laivaliikenteen 
tarpee omana jo ennen sotia.

Lassilan kauppakartanon naapuri Niemelän 
kauppiaskartanon omistaja Nikolai Nikitin tuli 
Lauri Tervon kanssa toimeen paitsi ammatillises-
ti myös yksityisesti. Kummallakin oli oma kaup-
pa-alansa: Nikitinillä sekatavarat ja pitäjänräätäli 
Tervolla nahkat ja vaa eet. Lassilan kauppaliik-
keen alueesta löytyy kiinnostava asemakaavapiir-
ros Sotkamon historia – teoksen sivulta 284. Tätä 
rakennuskantaa ei rantasaunaa lukuun o ama a 
ole enää jäljellä, mu a erner M. ja Lilli Tervon 
vuonna 1901 rakennu ama Järvelän talo on säilyn-
yt. erner toimi maanmi arina ja tonti i kirkon-
kylän Akkoniemen 1900 – luvun alussa. Lassilan 
eli myöhemmän Soinilan maista on erote u myös 
kirjailija Veikko Huovisen talon paikka.

Hirrestä koo u suurikokoinen ja kaksikerroksi-
nen päärakennus sijaitsee kauniissa puistomaises-
sa ympäristössä järven rannalla ja kevyenliiken-
teen reitin varressa. äärakennuksessa on ollut 
alunpitäen suuret kuistit kummassakin päädyssä 
ja se onkin muistu anut junanveturia. 50 – luvulla 
rakennusta on korja u reilulla kädellä ja nykyasu 
on tuolta ajalta. Kate on punaista tiiltä, vuoraus 
keltaista vaakapon ilautaa ja ikkunat yksiruutui-
set. Rakennus muistu aakin enemmän 50 – luku-
laista kuin vanhaa päärakennusta. 

ihapiirissä on pitkä ja vanha sivurakennus. Se 
on lautavuora u ja maala u punamullalla. Kate 
on mustaa huopaa. Lisäksi pihapiirissä on sauna-
rakennus.

Kirkonkylän keskustassa Järvelä on kohde, jon-
ka jokainen tuntee. uistomaisuus, suuret puut ja 
epätavallisen suuri päärakennus todella pitkän va-
raston kanssa muodostavat vaiku avan ympäris-
tön, joka on vielä poikkeuksellisen hyvin hoide u. 
Kävelyteiden sijoi uminen ikään kuin pihamaalle 
tekee rannan puolesta vähemmän yksityisen.

henkilö- ja rakennusten käyttöhistoria
komea päärakennus
asema kyläkuvassa, tiemaisema

Kainuun suurin tila Sopala jae iin maanmi ari 
erner Tervon toimesta vuonna 1893–94 kolmeen 

osaan eli Vanhaan ja Uuteen Sopalaan, sekä Kansa-
laan. Susilahden rantaniemi oli tuolloin sijaintinsa 
puolesta eri äin keskeinen paikka kyläkuvassa. 
Kirkko, hautausmaa, valtion ja man aalikunnan 
vilja-aitat ja Sopalan kantatalo, joka oli kunnanko-
kousten ja erilaisten muiden kokousten pitopaik-
ka sekä kestikievari, sijaitsivat kaikki ”kivenhei-
ton päässä”. Kansala rakenne iin tälle keskeiselle 
paikalle, jolle kunnan alueelta tulleet olivat kau a 
aikain pysähtyneet levähtämään mm. ennen kirk-
koon menoa. Talon isäntä Eemil Korhonen toimi 
kunnan kirjurina ja hän myös perusti Kansalaan 
kaupan matkalaisia varten. Talossa toimi vuokralla 
myös Kajaanin apteekin haara-apteekki limonaati-
tehtaineen Ivar Suomalaisen toimesta. Kun puhe-
linjat vede iin Kajaanista Sotkamoon vuonna 1903, 
ne johde iin Kansalaan ja apteekkiin. uhelinkes-
kus siirtyi si emmin kirjakauppias Simo Nykäsen 
kirjakaupan tiloihin Laukkalahden rantaan.

Tuli tuhosi lähes koko pihapiirin 16.5.1915. Sii-
hen saakka pihapiiriin kuului nykyisen Kuhmon-
tien suuntainen isompi päärakennus ja nykyisen 
talon paikalla pienempi L-muotoinen asuinraken-
nus. Lisäksi pihan itäsivulla oli puinen nave ara-
kennus talleineen ja sen sivulla iso makasiini ja pe-
runakellari. Rannassa nykyisen saunan läheisyy-
dessä sijaitsi ai oja, sauna ja jääkellari. Tipaslaisten 
ja Ylisotkamolaisten rakentama ja ylläpitämä silta 
kirkolta Kansalan puolelle ei kuitenkaan palanut, 
kuten eivät myöskään nykyisinkin melkoisen 
lähellä sijaitsevat Man aalikunnan ja Kruunun 
suuret makasiinit. Apteekki siirtyi palon vuoksi 
Niemelään. Myöhemmin talo jakaantui kolmeen 
osaan Kansalaan, Susilahteen ja Lepolaan. Kan-
salan isäntänä oli kunnan alueella hyvin tunne u 
eläinlääkäri U.E. Korhonen, joka osti Susilahden 
takaisin osaksi Kansalaa.

ihapiiri on nykyään komean puuston keskellä. 
Rakennuksiin kuuluvat vanha päärakennus, jää-
kellari, kaksi rantasaunaa, Lepolan pieni rakennus 
vuodelta 1938, varastorakennus ja perunakellari.

Nykyinen päärakennus valmistui lähinnä uit-
topuomeista rakenne una vuonna 1916. Siitä teh-
tiin huoma avan korkea, jo a ullakkotila voitaisiin 
tarpeen tullen o aa käy öön myöhemmin. Talossa 
on kaksi asuinhuoneistoa. Niistä Susilahden puo-
leinen on lähes täysin 1950 -luvulta. Lasikuistin 
lasit ovat erikoisen pienet ja ne ovatkin vanhat eli 
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palaneen Kansalan alkuperäiset lasit. Taloa on kun-
noste u vast’ikään vanhaa kunnioi aen. 

Lepolan tontille järvenrantaan tehtiin sauna ja 
palosta säästynyt limonaatitehdas ulkorakennuk-
seksi.

Nykyisiä jaetun päärakennuksen omistajia ovat 
kirkkoherran Tenon jälkeläiset ja Korhosten suku. 
Vanhan pappilan purkamisen jälkeen rakennusta 
on ulkopaikkakuntalaisten arveluissa usein luultu 
pääpappilaksi kirkon läheisyyden vuoksi. Taloa 
käytetään pääasiassa kesäasuntoina.

Kansala on kul uurihistoriallisesti eri äin ar-
vokas ja tärkeä kohde. Siihen lii yy kirkonkylän 
keskeistä henkilöhistoriaa ja nykyinen pihapiiri on 
rakennushistoriallisesti arvokas. Sijaintinsa puo-
lesta Kansala on osa Sotkamon vanhaa ja arvokasta 
historiallista keskustaa. Kansalalla on tiemaisema-
kohteena tärkeä asema ja se rikastu aa kirkonky-
län päärai ia. 

Nykyinen asemakaava ei ota huomioon paikan 
arvoja lainkaan, mikä on suuri puute.

3.11 Kantola, Sopalanpelto, kirkonkylä (P)
vanhoja rakennuksia
tienvarsimaisema, taajaman portti

Kesäasuntona oleva Kantolan talo sijoi uu aivan 
Kuhmontien tuntumaan ja Sapsoperäntien riste-
ykseen. Komea puurivistö pihapiirin ympärillä 
ja taiteka oinen rakennus näkyvät hyvin lähes-
ty äessä taajamaa Kuhmontietä pitkin. Kantolan 
talo lienee tehty 1920 – luvulla, mu a pihapiirin 
sijaitseva ai a on ainakin 200 vuo a vanha. Ai a 
on yksiosainen ja – kerroksinen suorasivuinen ra-
kennus. Se lienee kantatalo Sopalan vanhoja ai oja. 

ihapiirissä on lisäksi varastorakennus 1940 – lu-
vulta ja pari pientä piharakennusta.

Talosta johtaa erikoisen suuri lehtikuusikuja 
läheisen lammen rantaan sijoi uvalle hirsiselle 
rantasaunalle. 

Kokonaisuus on hoitamaton ja lähes käy ämä-
tön juuri nyt. Kohteella on rakennushistoriallista 
arvoa ja suuri merkitys tienvarsimaisemakohteena 
taajaman sisääntulotien por imaisessa risteysym-
päristössä.

romanttisia pieniä rakennuksia kauniissa 
maisemassa

Riekinrannan peltoaukean kauniisti kumpuile-
vaan maastoon järven rannan tuntumaan on ajan 
oloon kasvanut kahden pienen talon yhteispihapii-
ri. Isojakoon saakka taloa on sano u Härmäläksi. 
Kestilän puolella on jäljellä pieni tuparakennus, 
kaksiosainen ai a talleineen ja nave a. Karppilan 

Kansalan kaunislasinen kuisti.

Koivula.
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puolella on kivinavetan rauniot ja uusi asuinraken-
nus, sekä kolmiosainen ja yksikerroksinen ai arivi. 
Kummallakin talolla on oma pieni vilja-ai ansa 
eri puolella pihapiiriä. 1900 – luvun alussa tehdyt 
rakennukset ovat pieniä ja yksinkertaisia. 

ihapiirin sijainti keskellä peltoja on maalauk-
sellinen ja maisemallisesti eri äin o ava. Raken-
nuksilla on rakennushistoriallista merkitystä. i-
hapiiri kuuluu visuaalisesti kauniina osana vanhan 
Kuhmontien varteen.

3.13 Keskitalo, Juholankylä (P)
henkilöhistoria
erikoisen vanha päärakennus, rakennushistoriallinen 
kohde
talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi
maisema-arvo suuri

Talolla on muikean pitkä maahistoria: Kaitainsal-
men kantatalo Sirviö jae iin 1600 -luvulla, jolloin 
syntyi Laatikkalana tunne u talo. Tämä on eri talo 
kuin nykyinen Juholankylän Laatikkala, joka taas 
on vanha Kärnälä. Laatikkala on ajan oloon jae u 
ja yksi sen osista on Keskitalo. 

altamolainen herastuomari Tuomas Tervonen 
tuli taloon vuonna 1851 leskirouva Gusta va El -
vingin (os. astren) tytär ilhelmiinan mieheksi ja 
Tervosen suku asuu talossa edelleen. Suvun edus-
tajat ovat kunnostautuneet mm. kunnalliselämän 
asioissa: ensimmäisessä köyhäinhoitokunnassa 
vuonna 1853 oli kahden miehen edustus ja talon 
isäntä Heikki toimi 1880 – luvun paikkeilla myös 
kirkkoväärtinä. Talossa on asunut ennen Tervosia 
El vingien virkamiessukua. 

Talo on toiminut Jääkäriliikkeen etappitalona 
reitillä kohti Hyryn Hallan taloa. Vuonna 1930 talo 
on ollut yksi suurimmista paikkakunnalla: peltoa 
oli 30 hehtaaria ja nii yjäkin kuusi hehtaaria. 

Keskitalon pirtin päädyssä on vuonna 1960 Sot-
kamo - Seura ry:n anoma ja samana vuonna myön-
ne y Talonpoikaiskul uurisäätiön kunniakilpi, 
jollainen löytyy myös Riekinrannan äätalosta.

Onne omana seisoo vanha ja heikkokuntoinen 
Keskitalon päärakennus Juholankylän keskeisellä 
paikalla mahtavien lehtikuusten siimeksessä. Mah-
tavan kokoisen päärakennuksen ominaisuudet ovat 
silti huomionarvoisia. Talo on etelä-pohjoissuuntai-
nen ja pir i on eteläpäässä. ir i on todella vanha 
ja sen sivulle on tehty vuonna 1855 eteinen sekä 
sali kamareineen. irtissä on multipenkkiperustus, 
mu a muut osat ovat rossipohjalla. irtin ikkunat 
sijoi uvat julkisivussa hyvin alas mikä on tyypilli-
nen savupir ien piirre. Talo on kooltaan noin 9  
22 metriä ja kuisti on suuri sekä korkea. Kuistissa 
on kaksi sisäänkäyntiä, joiden päällä on kamanaik-
kunat. Kuisti on kaksikerroksinen ja siinä on kaksi 

eteistä, komeroita ja portaikko talon ullakolle. Va-
semmanpuoleisesta eteisestä pääsee suoran pir iin 
ja uunin eteen. ir iin astu uaan huomaa väli ö-
mästi sen haltijahirren olevan talon harjasuuntaan 
nähden väärin päin. Vanha ennen vuoden 1855 
suurta muutostyötä paikalla sijainnut talo on ollut 
siis kulmi ain eli itä-länsisuunnassa nykyiseen näh-
den. Näin kamarit ovat sijainneet nykyisellä pihalla 
ja uunin sijainti tulee perinteisen järjestyksen mu-
kaiseksi ja ymmärre äväksi.

Kuistin toisesta eteisestä päästään lämpimään 
eteishuoneeseen, jonka perällä on kamari (ruo-
kahuone). Vasemmalle jäävät ovet tam uuriin 
ja kei iöön. Tam uurista pääsee saliin ja salista 
kahteen kamariin. Sali on suuri noin 6  6 metriä. 
Huoneita on siten yhteensä kahdeksan. Kamarien 
ja salin uunit ovat vanhakantaisia ns. sivu-uuneja 
ylälii ymillä. Samanlaisia on mm. Riekinrannan 
Valkolassa ja Tipasojan Heikkilässä. Salin alle on 
tehty omalla sisäänkäynnillä varuste u kivikellari.

ihapiiri koostuu nyt erikoisen vaikeasti yhteen-
sopivista rakennuksista ja vanhasta rakennuskan-
nasta siinä on jäljellä talon lisäksi vain suurikokoi-
nen ja -hirsinen piha-ai a. Nykyisen tiilipintaisen 
asuinrakennuksen tilalla on sijainnut vanha pihan-
päärakennus.

Talon läheisyyteen on istute u ensimmäisten 
sotkamolaisten talojen joukossa lehtikuusikuja, 
josta nykyiset puut ovat versoneet. 

Talolla on komea historia ja se on rakennushisto-
riallisesti ja antikvaarisesti arvokas. Kumpuilevan 
peltoaukean mäkisellä kohoumalla sijaitseva pää-
rakennus tekee sen lähiympäristön masentavaksi. 
Erityisesti tässä kohteessa kanna aisi antaa raken-
nukselle jatkoaikaa korjaamalla sitä käy öön, joka 
mahdollistaisi sen säilymisen jälkipolville, edes 
museomaisena tilana.

mahtava arkeologinen löytöpaikka, vesireittien 
solmukohta
mahdollisesti ensimmäisiä historiallisen ajan 
asuinpaikkoja Sotkamossa
kivinavetta
järvimaisema, maisemallinen kiintopiste

Niemi sijaitsee arkeologisesti hyvin keskeisessä 
solmukohdassa vesirei ien varrella. Idästä tulee 
Kuhmon vedet ja rei i Vienanmereltä saakka, 
kaakkoon johtaa ns. Nousia Venäläisen rei i Kar-
jalan kunnaille, ja länteen voi jatkaa Oulujärvel-
le, sekä merelle saakka.  Siten ei ole yllätys, e ä 
niemen alueelta ja mm. läheisestä Ammonsaaresta 
on löyde y useampikin esihistoriallinen esine ja 
asuinpaikka. Sekä Kiikarusniemi, e ä Ammon-
saari ovat nykyään valtakunnallisesti arvokkaita 



126  

kohteita. Kansallismuseoon on lähete y tieto löy-
tyneistä kivikautisista esineistä jo vuonna 1932, 
mu a vasta vuonna 1982 alkoivat varsinaiset tut-
kimukset alueella. 

Esihistoriallinen asuinpaikkalöytö sijaitsee 
Kiikarusniemen kaakkoisimmassa kärjessä ja itä-
rannan keskimmäisessä pikkuniemekkeessä. Kii-
karusniemi juliste iin löydön jälkeen varsin pian 
merki äväksi muinaisalueeksi, jolla on poikkeuk-
sellisen pitkä asutushistoria. Niemessä on suoritet-
tu kaivauksia vuosina 1982, 1983, 1992 ja 1993. Silti 
asuinpaikka-alueen todellinen kokonaislaajuus on 
yhä selvi ämä ä. 

Asuinpaikkojen lisäksi alueelta on löyde y mm. 
lehdenmuotoisia liuskekärkiä (nuoli), vuolukivi-
nen riipus, runsaasti ns. kampakeramiikkaa, as es-
tikeramiikkaa ja piiesineistöä. Lisäksi on löyde y 
suomalaisi ain ainutlaatuinen sulatusupokas eli 
muo i pronssikaudelta, joka on antanut aiheen 
Sotkamon historia – teoksen aiheeseen lii yvään 
otsikoon ”Kiikarusniemen pronssinvalajat”. Esi-
neistö on kaiken kaikkiaan paikoin hyvin runsas 
ja onkin epäilty, e ä kyseessä olisi, ainakin osalla 
materiaalista, mahdollinen kätköpaikka. 

Niemen nimen on arveltu tarkoi avan milloin 
mitäkin, kieverrystä eli mutkaa vesireitillä ja ki-
vistä hammastakin eli Kii – nimistä karia on esitet-
ty, mu a joka tapauksessa kiikarin käy öön se ei 

liity. Vuoden 1555 ensimmäisessä verolue elossa 
mainitaan Tuomas Heinosen asuneen Sotkamon-
salmen niemellä, minkä epäillään tarkoi avan 
Kiikarinniemeä. Niemelle on peruste u varsinai-
nen uudistalo vasta vuonna 1768. Vuonna 1805 
kruununtaloa asu i vääpeli Grundstöm, jolla on 
ollut verotietojen mukaan ainoat suuret ikkunalasit 
Ala-Sotkamon alueella ja lisäksi vielä neljä pienem-
pää. Ainoastaan Sopalassa oli tuolloin enemmän 
suuria laseja Sotkamossa. Samoihin aikoihin tuli 
käy öön peruna, jota samainen vääpeli viljeli pi-
täjän alueella ensimmäisten joukossa.

Nykyään Kiikarinniemen alueella on peltoau-
kean ympärillä useita pihapiirejä, joista varsinai-
nen kantatalo ero uu keskuspisteenä. Sen päära-
kennus on vuodelta 1922, kaksiosainen kivinave a 
1900 – luvun alusta ja kauempana rannassa sijaitse-
va riihi 1800 – luvun lopulta. Vuoratun hirsitalon 
kuistissa on komea taite u mansardika o. aikalla 
aikaisemmin sijainnut talo on ollut kaksi kertaa 
suurempi eli kahden perheen talo, mu a palanut 
vuonna 1920. Tähän taloon nähden kulmi ain on 
sijainnut lisäksi toinen päärakennus, joten perimä-
tiedon mukaan pihapiirissä on ollut yli 30 huone a. 

ihan läheisyydessä on lisäksi kaksi suorasivuista 
vilja-ai aa. Kiikarusniemen talon rakennuskanta 
on rakennushistoriallisesti arvokasta.

Kiikarusniemi on aina houkutellut asukkaita - kivikaudelta nykypäivään.
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Kiikarusniemi on maisemallinen kiintopiste. Se 
rikastu aa maaseutumaisena ympäristönä sitä nä-
kymää, jonka jokainen havaitsee salmen eteläpuo-
lelta eli kirkonkylältä pohjoiseen katso aessa. Siksi 
on hyvin tärkeää pitää niemen peltoaukea avoimena 
ja hoide una jatkossakin. Niemestä katso una jär-
vimaisema on ylitsepursuavan runsas. aikoillaan 
kääntyen voi havaita lähes kaikki maisemalliset 
mahtitekijät Sotkamon alueella: vesistöt, saaret, 
salmet, vaarat, Hiukan männiköt, Vuokatin ja Naa-
purinvaaran. On kaukomaisemaa ja lähimaisemaa 
rakennuksineen, peltoineen, lehtoineen ja kallioi-
neen. Maisema on monipuolisuudessaan antasti-
nen, mu a unohtunut taustalle maantieliikenneai-
kakaudella ja kirkonkylän kehi ymisen myötä.

kaunis mansardikattoinen talo

Keskellä Akkoniemen asuinalue a sijaitsee ko-
mean puurivin sivussa eri äin hyvin säilynyt 
mansardika oinen päärakennus. Vuonna 1925 ra-
kennetun talon edeltäjä on ollut nykyään talliksi 
nimite y pieni hirsirakennus. 

äärakennus on tiilika einen, vaakavuora u 
ja etoniperusteinen. Ikkunat ovat T – mallia, ja 
kaksi kerrosta korkea kuisti on suhteiltaan kau-
nis. Talossa on kuistin jälkeen eteistila, josta pääsee 
oikealle kahdeksi tilaksi jae uun pir iin. Eteisen 
vasemmalla puolen on kaksi kamaria ja suoraan 
edessä kei iö.

ihaa rajaa suuri, autokorjaamona, varastona 
ja asuintiloinakin palvellut piharakennus. Sen ul-
konäkö käy hyvin talon kanssa yhteen.

Koivulalla on selkeä katutilaa rajaava tehtävä 
yhdessä korkean puurivin kanssa ja pihapiiri on 
selkeän yksinkertainen. Rakennuksilla on suuri 
rakennushistoriallinen arvo.

3.16 Kuusikko, kirkonkylä (P)
kirjailija Veikko Huovinen
erikoinen asuinrakennus

Vuonna 1957 valmistunut kirjailija Veikko Huo-
visen talo sijaitsee Salmelansalmen länsirannalla. 
Rakennus sijoi uu vanhan kirkonkylän keskustan 
puistomaisen ympäristöön Niemelän lähelle. ai-
kalla on sijainnut aikaisemmin Lassilan kauppa-
kartano. 

Arkkitehti Kari oskiparta on tehnyt puolitois-
takerroksiseen taloon laajennus- ja muutossuunni-
telmat vuonna 1972. 

Kirjailijan talossa on erikoinen tilajako ja oma-
laatuinen koristelu värityksineen. Osassa raken-
nusta on ka oterassi avotakkoineen. 

Kohde on kul uurihistoriallisesti arvokas.

Sotkamon ja Kainuun kauneimpia 
kulttuuriympäristöjä
erikoisen komea päärakennus
tienvarsimaisema
tervahaudat

Kuhmontien sivussa ja Saijanlahden kauniissa har-
jumaisemassa sijaitseva tilasta on tietoja aina 1600 
– luvulta saakka. Talon nimi on ollut Kärnälä aina 
isojakoon saakka, mu a ensimmäinen nimi lienee 
ollut Sotkamonperä.

Talo oli tyypillinen talonpoikaistalo, jonka his-
toriaan ei liity erikoisempia omistussuhteita (kir-
konmiehiä, tms.), vaikka talo sijaitsi suhteellisen 
lähellä kirkkoa. 1800 – luvun puolivälissä Kärnälä 
kuitenkin toimi käräjätalona, mikä oli luontevaa 
hyvien kulkuyhteyksien vuoksi.

Varallisuusveroa makse iin aikanaan mm. la-
si-ikkunoista, joita vuonna 1805 oli Kärnälässä 11 
kpl eli suurelle talolle tyypillinen määrä. Talossa 
oli puhelin (nro 2) jo varhain, ja auto ensimmäisten 
joukossa Sotkamossa.

Laatikkalanlampi.
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Nyt Laatikkala on yksi komeimpia maataloym-
päristöjä Sotkamossa. ienmaisemia on talon ympä-
ristössä mäntyisistä harjuista uhkeaan kaukomaise-
maan, joka ulo uu rantapeltojen ja nii yjen kau a 
itään Kiimasjärvelle. Ympäristöstä löytyy kaunis 
Kuhmontiehen rajautuva Laatikkalanlampi haka-
maineen. Rantapeltojen reunoilla on paljon luhta-
nii yjä ja alueen linnusto on hyvin monipuolinen. 

ihapiiri sijoi uu pieneen rinteeseen. Se on ker-
roksellinen sekä ajallisesti e ä myös asemakaaval-
taan, mu a silti paikalla on oma henki. 

ihapiirin länsisivulla sijaitseva päärakennus on 
valmistunut vuonna 1918 (vanha päärakennus pa-
loi samana vuonna), ja sitä on laajenne u vuonna 
1971 ja korja u vuonna 1983. Vanha osa on man-
sardika oinen ja mi asuhteiltaan iso. erimätie-
don mukaan rakennuksella olisi ollut suunni elija, 
mikä oli harvinaista talonpoikaistaloissa. L – muo-
toisen rakennuksen sisäkulmassa on 1950 – luvulla 
tehty lasikuisti ja takasivulla laajennusosa ikään 
kuin piilossa. Vanha ja palanut asuinrakennus on 
sijainnut pihalla sijaitsevan holvikellarin päällä. 
Sen eteläsivulla on ollut myös toinen asuinraken-
nus poiki ain palaneeseen nähden.

Vanhan navetan paikalle on tehty uusi vuonna 
1955. Luhtiai a pihan pohjoissivulla on vanhalla 
paikallaan. Sillä lienee ikää noin kaksisataa vuo a 
ja se on koristeeton sekä yksikerroksinen. ihapiirin 
ympärillä on useita tuoreempia rakennuksia, mut-
ta myös vanhoja ai oja. Koristeeton vilja-ai a on 
kaksikerroksinen ja muutoinkin kookas. Sillä lienee 
ikää kaksisataa vuo a. Saman ikäinen on kenties 
myös lihapuoti, joka on ennen ollut jauhoai ana. 

ihapiirin itäsivulla on lisäksi useita latoja.
Laatikkala on yksi Sotkamon kauneimmista 

kul uuriympäristöistä. eltoaukean reunassa Sai-
janlahden puolella aukeaa erityisen kaunis ja kan-
sallismaisematyyppinen näkymä. 

Taloon lii yy paljon talonpoikais- ja henkilöhis-
toriaa. Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas. 
Laatikkalanlammen ympäristö tienvarsimaisema-
na on sykähdy ävä. Talon mailla ja läheisen ölly-
vaaran rinteillä on uskomaton määrä tervahautoja, 
katso öllyvaaran tervahaudat, kirkonkylä.

kirkkoherra Eljas Lönnrot, papiston valtiopäivien 
edustaja
presidentti K. J. Ståhlberg
pienen torpan pihapiiri ja vanha huvila

Juuvinmäen notkossa Sotkamojärven puoleisen 
Juuvinlahden rannassa on kyläläisten vanha vene-
rantapaikka. aikalle on tehty pieni torppa vuonna 
1885 kuljetetuista hirsistä (Riekinrannan Härkö-
län läheisyydestä). Ensimmäiset Lahtelan torpan 

asukkaat ovat olleet Komulaisia, joista Eero Ko-
mulainen on ollut työmiehenä Kuninkaanniemen 
talossa. Lahtelalla toimi rakentamisestaan saakka 
rahtareiden kor eerina, minkä vuoksi taloon teh-
tiin pitkä talli viidelle hevoselle. Myös kirkkokansa 
yöpyi pienessä talossa sisällä, ja kesällä ullakol-
lakin. Tuolloin taloon kuului myös ai a, paja, si-
kala ja savusauna. Lähimmät talot olivat Kantola 
ja Sopala. Lahtela oli vähän aikaa Sopalan talon 
omistuksessa, mu a se myytiin vuonna 1925 ke-
säpaikkaa etsineille sisaruksille, jotka olivat Eljas 
Lönnrotin ty äriä. 

Lönnrot toimi Sotkamon kirkkoherrana, ja oli 
kuuluisa herännäispappi. Hän oli ollut mukana 
kaksilla säätyvaltiopäivillä. Hän siirtyi vuonna 
1917 Sotkamoon Oulun tuomiorovastin virasta, 
jonka toimen oli kokenut raskaaksi. Muu o Sot-
kamoon oli aikalaisille ihmetyksen paikka, sillä 
suuren muu okuorman vuoksi häntä oli vastaan-
o amassa Kajaanin asemalla 41 sotkamolaista 
isäntää hevosineen. Kun presiden i K. J. St hl erg 
vaimoineen vieraili Sotkamossa vuonna 1921, oli 
vierailua luonnollisesti isännöimässä kirkkoherra. 

Lönnrotilla oli suuri perhe ja osa heistä osallistui 
innokkaasti paikkakunnan seuraelämään ja tutus-
tuivat ikätovereihinsa, etenkin em. ty äret. Lahtela 
laite iin tuolloin kuntoon: tuvan ja makuuhuoneen 
käsi ävä hirsimökki vuora iin ja sille tehtiin leveä 
avokuisti kesäkahvi eluja varten. Kuistilta on ole-
massa eri äin hienoja valokuvia rovasti Lönnrotin 
kahvi eluhetkistä. Savusauna joudu iin myöhem-
min siirtämään kauemmaksi paloturvallisuussyis-
tä. Rovasti kuoli vuonna 1933 ja hänen jäämistönsä 
huutokaupa iin. Hyväsydämisenä hän oli taan-
nut hirmuisen määrän seurakuntalaisten velkoja 
ja kuolinpesä joutui vararikkoon. Jäljelle jääneet 
tavarat löytyvät vieläkin Lahtelasta, kuten mm. 
rovastin isän eli Ristijärven papin Frans Fredrik 
Lönnrotin (joka oli lääkäri/kirjailija Elias Lönnrotin 
veljenpoika) pappilan huonekaluja. Osa esineistöä 
on lahjoite u Kainuun Museolle, mu a jäljellä ta-
lossa on mm. ryijy ja senkki, makuuhuoneen ”val-
kea kalusto” ja muutamia öljylamppuja. 

1930 – luvun lopulla vanhin sisaruksista Anni 
(Soininen) perheineen rakensi oman lautahuvilan 
mökin läheisyyteen lähes rantaan kiinni. Alilaksi 
nykyään kutsu u pieni huvila oli aikansa tyyli-
huvila. Siinä on iso tupa makuusoppineen, keit-
tiö, kamari ja kaksi nä iä avokuistia, joista toisen 
eteen tehtiin patio luonnonkivistä. Järven puolella 
on kookkaat suorakaiteiset ikkunat. Huvilan tyyli 
on sekoitus klassismia ja unktionalismia. Huvila 
on korja u käy ökuntoiseksi 1990 – luvun lopulla. 

Sisaruksista useat olivat ope ajia ja Lahtelaan 
kokoonnu iin kesälomien ajaksi. Lahtela oli täynnä 
elämää ja seuraelämä oli vilkasta. Sotkamon maa-
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laistalojen väki ja kirkonkyläläiset tulivat tutuik-
si. Tuosta ajasta Elli Lounela (os. Lönnrot) kertoo 
Kainuun Museon hallussa olevissa muistelmissaan 
tarkasti.

Sota-aikana Lahtela oli sotaväen käytössä. Aitas-
sa majoi uivat sotilaat, ja talossa toimi intenden-
tuuri. Muistona näistä ajoista on tuvan seinälle ri-
puste u Mannerheimin päiväkäsky. Sotien jälkeen 
talossa oli ns. pakkovuokralaisia. Talossa on tehty 
remon ia 1980 – luvulla, jolloin kuisti tehtiin umpi-
malliseksi lasituksin ja se aukaistiin tuvan puolelle. 
Talon ka o uusi iin 1990 – luvun lopulla. 

Lahtelalla on upea ja tarkoin taltioitu historia. 
Rakennukset ovat kul uurihistoriallisesti arvok-
kaita. Majoitustiloina nykyään toimivat tallit, hu-
vila ja torppa ovat rakennushistoriallisesti eri äin 
arvokkaita. Kohde sijoi uu hyvin lähelle Kuhmon-
tietä. Torpan uhkana on useaan o eeseen ollut pak-
kosiirtyminen tiealueelta. O aen huomioon koh-
teen historia ja arvot, tätä tulisi kuitenkin tarkoin 
harkita. Kohde on selkeä tievarsimaisemakohde.

3.19 Makasiinimuseo, kirkonkylä (M)
Sotkamon kotiseutumuseo
erikoiset aittarakennukset, maakunnallisesti 
arvokkaita rakennuksia

Kirkon läheisyydessä Sopalan niemen puolella 
Kansalan talon lähellä sijaitsee kaksi suurikokoista 
ai aa. 1700 – luvun alku oli sotaisaa ja siitä toipu-
minen vei pitkään. Eri puolilla maata oli jo 1600 
-luvulla esite y ajatuksia yhteisien keskite yjen 
viljasuojien perustamisesta, joiden kau a vaikeim-
pina aikoina saataisiin ruokaviljaa nälkää näkevil-
le. Sotkamossa oli pääte y jo vuonna 1672 perustaa 
”hätäapuai a”, mu a pelä iin ryöstöretkeläisten 
vievän viljat ja niin rakentaminen jäi. Vuonna 1750 
joukko talonpoikia kävi kiivasluontoisen isännän 
Heikki Meriläisen johdolla Oulussa Laanilan vir-
katalossa maaherran puheilla. Maaherran puhei-
den jälkeen, ai a oli valmiina kirkon vieressä jo 
seuraavana keväänä vuonna 1751. Ai a oli en-
simmäinen viljamakasiini Kainuussa. Meriläinen 
vali iin samaisessa kokouksessa ohjois-Suomen 
talonpoikaissäädyn edustajaksi Ruotsi-Suomen 
valtiopäiville. Ai a palveli noin sata vuo a, kun-
nes vuonna 1847 tehtiin uusi nykyiselle paikalleen 
noin vuonna 1800 tehdyn kruunun veromakasiinin 
viereen. Myöhemmin viljamakasiinia ale iin kut-
sua man aalikunnan lainajyvästöksi. 

Aitat ovat jyhkeitä, korkealla perustalla ja kak-
si kerrosta korkeita. Veromakasiinia on korote u 
jossain vaiheessa, mikä näkyy sisätilojen puolella. 
Aitoissa on yhteensä noin kolme kilometriä hir ä.

Veromakasiinin eli nykyisen kotiseutumuseon 
nurkkasalvosten ympärille on tehty voimakas-

piirteiset lautapilasterit ruunauksin eli pro ili-
koristein. ilarimaisuu a on koroste u pääte-
laudoituksella. Oikeastaan makasiinissa on kaksi 
rakennusta, sillä siinä on ulospäin näkyvä hir-
sirunko ja toinen pienempi, kolme suurta laaria 
sisältävä runko. Erilliset rungot estivät varkaudet, 
sillä poralla ei voinut laskea viljaa ilman, e ä se 
valui välisolaan! Samasta syystä viljalaarirungon 
alle sijoite iin kerros liuskekiveä. Rakennus on 
peruste u hyvin ja syvälle. Kengitykseen eli alim-
pien ulkorungon hirsien vaihtoihin oli varaudu u 
tekemällä salvosten sijaan tappikiinnitykset nurk-
kiin. Toiseen kerrokseen pääsee portaiden kau a 
ja viljapussit joko kanne iin portaita tai noste iin 
luukun kau a rissalla. Yläkerran la iassa on luu-
kut laareihin.

Kun rakennus on ote u museokäy öön 1980 – 
luvun alussa, näy elytilat saatiin puhkaisemalla 
sen keskimmäiseen laariin suuri aukko ja oviaukot 
tästä laarista sivulaareihin. Laareissa on nyt näyt-
telytilat, joihin Sopalan talo lahjoi i lasivitriinit. 
Kaksilehtisen ulko-oven sivulla on toimistotila. 

Lainamakasiinin salvokset on suojalaudoite u 
ja nurkkien yläpäitä on koroste u koristeellisilla 
kissanpenkeillä. Sen sisätilat ovat samanlaiset kuin 
veromakasiinissa, mu a ne ovat alkuperäiskun-
nossa ja se on siten ainoa ”koskematon” lainama-
kasiini Kainuussa.

Vuonna 1997 aitat kengite iin ja veromakasiinin 
vuoraus uusi iin. Samalla la ianiskat vaihde iin 
ja kummankin aitan eteen tehtiin portaikot luon-
nonkivestä. Aitat maala iin paikalla keitetyllä pu-
namullalla ja takasivulle tehtiin aita.

Nykyään veromakasiinissa toimii kotiseutuyh-
distys Sotkamo-Seura ry:n ylläpitämä kotiseutu-
museo ja lainamakasiinia käytetään sen varastona. 
Tilat ovat talvisin kylmillään ja mikä on tyypillinen 
ongelma esineistön kannalta ulkomuseoille. Osa 
esineistöstä on varastoitu Salmelan vanhan puu-
koulun tiloihin. Sijoi uminen väli ömästi päätien 
viereen Tielaitoksen omistamalle maalle on ongel-
ma paitsi pysäköinnin, myös museon kehi ämisen 
kannalta.

hieno ja arvokas talonpoikainen pihapiiri ja sen 
vanhat rakennukset
Vanhapaikan tikku-ukot
tervhautakeskittymä

Sapsoperän kylän vanhimpiin taloihin kuuluva 
Vanhapaikka lohko iin ennen vuosisadan vaihdet-
ta ja tällöin peruste iin myös Maunuspellon tila. 

ihapiiri on tehty tilan perustamisen yhteydessä ja 
se on yhä lähes entisellään. Vanha ja suurikokoinen 
päärakennus, vanha ja uusi nave a, erilaiset aitat, 
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kalustosuojat, jne. muodostavat valtakunnallisesti 
arvokkaalla Sapsonperän vanhalla kylällä ainoan 
aidon pihapiirin. 

Eteläpuolella pihaa rajaa päärakennus, joka 
on yksi Sotkamon suurimpia (pituus 25 metriä). 
Talossa on kaksi umpikuistia, joista pirtin kuistin 
yhteydessä on myös varastotiloja. ir iin tullaan 
oikealla puolen sijaitsevan uunin sivusta, mikä ei 
ole normaali käytäntö. ir i onkin aikaisemmin 
ollut sellaisen rakennuksen yhteydessä, jonka harja 
on ollut toisinpäin ja sen voi nähdä myös pirtin 
ka orakenteiden suunnasta. irtistä pääsee keit-
tiöön ja edelleen kamariin. Toiselta kuistilta pääsee 
suoraan poikkisaliin, josta on käynti sekä kei iöön, 
e ä kahteen isoon päätykamariin. Talo on perus-
korja u 1950 – luvulla.

Vanha ankkasuojana toimiva hirsinave a on 
L- muotoinen. Rakennus on matala, ja se on tehty 
1800 – luvun lopussa. Sen itäpäädyssä on kaikkein 
vanhin osa, joka on tuotu Vanhapaikasta. Sen sei-
nässä veiste ynä on kylällä kuuluisaksi tullut kuva 
ukosta ja akasta tikkupiirroksena. Sen tarkoituspe-
rä on tuntematon, mu a se on harvinainen ja tekee 
vaikutuksen.

Navetan pohjoissiivessä on talliosa. Vanhan na-
vetan takana piilote una on uusi nave a aiv-sii-
loineen. ihapiirin itäreunalla on 1950 – luvulla 
rakenne u kaksiosainen luhti, sillä vanha isoluhti 
on tuolloin palanut. ihatien varressa on Vanha-
paikasta tuotu vanha vilja-ai a. Se on toiminut 
Maunuspellossa jauhoai ana ja ikää sillä lienee 
200 vuo a. Sen kulunein pääty on peite y päreil-
lä. Aitan vieressä sijaitsee ”tuoreempi” ja suurem-
pi vilja-ai a, joka on suorasivuinen ja koristeeton. 
Luhdin takana on vielä kaksi ai aa, joista toinen 
on liha-ai a. 

Maunuspellon tila pihapiireineen sijoi uu mie-
lenkiintoiseen ympäristöön. Sapsonrannan kylä on 
vali u valtakunnallisesti arvokkaaksi kul uurihis-
torialliseksi ympäristöksi ja sen tärkein rakenne u 
kohde on Maunuspelto. Talon pohjoispuolella pel-
tojen takana sijaitsevalla öllyvaaran rinteellä on 
huoma ava tervahautakeski ymä. Hautoja on yli 
40 kpl, mu a osa niistä on tuhoutunut metsätöiden 
ja maanoton yhteydessä.

Maunuspelto on keskeinen kiintopiste kylän lä-
pi kulkevalla Sapsoperäntiellä.

moderni konttorirakennus

Kainuun Osuusmeijeri oli alkujaan Kajaanin 
Osuusmeijeri ja sen kon ori sijaitsi Kajaanissa. 
Vuonna 1987 valmistui varsinaisen maitojauhe-
tehtaan yhteyteen Sotkamon ir ijärven rantaan 
uusi hallintorakennus. Huoma avan suuri ja ko-

Lahtelan kaunis vanha sauna.

Maunuspelto kevätahavilla.

Komea meijerirakennus.
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mea terassikon ori oli osoitus laitoksen voiman 
vuosista. 

Rakennus on kolmikerroksinen. Sen massoi e-
lussa on erote avissa korkea sisääntuloaula toisen 
kerroksen kon oritiloineen, eteläinen yhteiskont-
toritila oheistiloineen alemmassa kerroksessa ja 
pohjoissiipi, jossa on kei iö ja ravintolatilat. Kes-
keisaulan alekerrasta on käynti suurehkoon luen-
tosaliin.

Julkisivussa korostuu jyhkeys ja pää äväisyys. 
Tumma luonnonkivilaatoitus ja metalliset pinnat 
sekä juhlavat räystäskorostukset ovat selkeitä ja 
näy äviä rakenteita. Sisääntulon kohdalla on ko-
roste u lasia ja läpinäkyvyy ä, muuten rakennus 
kääntää selkänsä tälle puolen. Järvisivulla korostu-
vat maisemaikkunat ja räystäskorostukset, joiden 
kohdalle on rakenne u aurinkoritilöitä lasipinto-
jen suojaksi. Rakennus näkyy kirkonkylän puolelle 
huomiota herä ävällä tavalla. 

Yksityiskohdissa ja sisutuksessa korostuu kes-
tävyys ja helppohoitoisuus yhdessä näy ävyyden 
kanssa. Kolme kerrosta korkea lasikaiteinen kiil-
tävästä teräksestä tehty porrasrakenne on komea 
ilmestys. Ravintolatilat ovat kirkonkylän komeim-
mat ja etenkin ka ine i huimaavan kauniilla pai-
kalla Vuokatinvaaran siintäessä järven takaa.

Rakennuksen arvo tulee vuosien saatossa nou-
semaan.

isoluhti
tienvarsimaisema, valtakunnallisesti merkittävä kult-
tuurihistoriallinen ympäristö
uskomaton määrä tervahautoja lähialueilla

Vanhapaikka – nimisestä naapuritalosta 1900 – 
luvun alussa erote u Merilä on ai ojensa vuok-
si kul uuriympäristökohde. Talon omistajana on 
toiminut poliisi ja siten taloakin kutsutaan kylällä 
tu avallisesti ” olliisiksi”. Vanhapaikan talon his-
toriaan kuuluu myös 1800 – luvun alkupuolella 
perunakuopasta löyde y kivital a, löytäjänä silloi-
nen talon isäntä Aapeli Meriläinen. Häneltä tal a 
joutui pojan vaimolle Anna Kaisa Klemetille, joka 
oli tietäjä. Hän piti tal aa taikakaluna. Talon lähei-
syydestä on löyde y perimätiedon mukaan paljon 
muutakin, mu a ”niiden perään ei ole huudeltu”. 
Vanhapaikka on vanha iippola, jolla nimellä talo 
tunne iin ennen isojakoa, ja joka mainitaan 1600 – 
luvun alussa Sapsonrannan talona. Vanhapaikasta 
on erote u myös Maunuspelto (katso Maunuspel-
to, Sapsonranta).

Merilän pihapiirin rakennuksia ovat pääraken-
nus, tiilinen nave a ja kaksi ai aa. Aitat on tuotu 
Kuolaniemen Liuskista 1970 – luvun alussa. Isoluhti 
on rintamallia, kaksiosainen ja sen kammiossa on 

ruusukeaukot. Ai a on hyvin samanlainen kuin 
Haapalanlahden Kuuselan eli Sapsolan isoluhti, 
vaikkakin jälkimmäinen on kolmiosainen. Kaksi-
kerroksisen aitan eteen on tehty puinen kuisti ilman 
katosta. Isoluhti lienee kaksisataa vuo a vanha.

Toinen aitoista on kaksiosainen ja suorasivuinen 
perusmallinen piha-ai a. Sen kahden oven päällä 
on kamanaikkunat. Ai a lienee satavuotias.

Merilän aitoilla on tienvarsisijaintinsa vuoksi 
erikoinen asema Sapsonrannan kylämaisemassa. 
Sapsonrannan kylä on valtakunnallisesti arvokas 
kul uurihistorialliseksi ympäristöksi. Naapuris-
tossa on mm. Maunuspellon kaunis pihapiiri. Lä-
heiseltä rantavyöhykkeeltä on tehty löyde y useita 
kivikautisia asuinpaikkalöydöksiä ja pelloilta van-
hojen rakennusten pohjakiveyksiä sekä tulisijojen 
pohjia. ohjoispuolen männikkökangas on sanan 
mukaisesti täynnä tervahautojen pohjia.

3.23 Mikkola, kirkonkylä (P)
vanha mansardikattoinen rakennus

Vuonna 1928 valmistuneessa pienessä asuinraken-
nuksessa on toiminut mm. kätilö Ree a Väyrynen. 
Talossa oli myös vuokralaisia. Rakennus on man-
sardika oinen ja se sijoi uu tiukasti Niemeläntien 
varteen. Tontin toinen puoli on Laukkalahden ran-
nassa ja sillä puolen tietä on saunarakennus 1930 
– luvulta. 

Mikkola on puristuksissa korkeiden kerrostalo-
jen keskellä ja asetelma on vaikea. Kuitenkin talolla 
ja saunalla on selkeä asema Niemeläntien tärkeänä 
historiallisena osana. Ulkoasu on materiaalin osal-
ta ristiriitainen talon historiaan nähden. Kohteen 
arvoa nostaisi huoma avasti ulkoasun muu ami-
nen tyylillisesti oikeksi.

3.24 Mäkelä (Maakunnan osuuskauppa),  
kirkonkylä (P)
osuuskauppafunkkista

Laatikkomainen, 1930 – luvulle tyypillistä ns. 
osuuskauppa unkkista edustava rakennus sijoit-
tuu kirkonkylän pääkadun varteen ja Matkailijako-
ti Tikkasen ja Toivolan entisen pankkirakennuksen 
välille. Rakennuksen on suunnitellut kajaanilainen 
arkkitehti Eino itkänen. Rakennus oli ensimmäi-
nen etoninen liiketalo Sotkamossa ja se valmistui 
vuonna 1937. 

Vaaleaksi rapatun talon muita unkkispiirteitä 
ovat nauhamaiset ikkunat lippoineen ja itäpäädyn 
parveke. Ankaralinjainen rakennus oli hämmäs-
ty ävä ulkonäöltään ja valmistu uaan se herä i 
huomiota. Nyt rakennus sulautuu hyvin kirjavaan 
ympäristöönsä, mu a samalla se ankaralla yksin-
kertaisuudellaan rauhoi aa pääkadun yleisilme ä.
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Rakennus on edelleen kauppakäytössä ja ylä-
kerrassa asutaan. Se on rakennushistoriallisesti 
arvokas ja eräs harvoja kainuulaisia unkkisajan 
rakennuksia, joka on säilynyt lähes alkuperäisessä 
asussaan.

3.25 Niemelä, kirkonkylä (P)
vanha kauppakartano, jolla todella moninainen 
käyttöhistoria
henkilöhistoria
kivikautinen asuinpaikka

Sotkamossa oli 1800 – luvun loppupuolella useita 
handslankareita eli luvan saaneita maakauppiaita. 
Rahan käy ö maksuvälineenä yleistyi ja kauppi-
astoiminta sai tuo avia piirteitä. Sen seurauksena 
keskeisille paikoille syntyi kauppiaskartanoita, 
joista Niemelä oli mm. Lassilan ja Uhtuan ohella 
Sotkamossa tunnetuimpia. 

Niemelässä oli ollut jo pitempään asukkaita So-
palan torppareina. Laukkalahden ympäristön ran-
ta oli suojainen ja rannan tuntumaan oli helppoa 
rakentaa. Lisäksi Syväsalmen syväys rii i myö-
hemmin jopa laivaliikenteelle, mikä toi paikalle 
ensimmäisen Elias – laivan vuonna 1883. Kaup-
palaivat ”Sotkamo”, ”Vuoka i I” ja myöhemmin 
1921 ”Vuoka i II” säännöllisen liikenteen kau a 

Niemelän väen ihasteltaviksi laivojen kannen si-
jaitessa talon pihan kanssa samalla korkeudella. 
Kaupparei i kulki Kajaanista Sotkamon kau a 
Ontojoen makasiineille. arantunut tiestö lope i 
laivaliikenteen tarpee omana jo ennen sotia.

Enossa vuonna 1834 syntynyt Nikolai Alek-
sandrovitsh Nikitin muu i Nurmeksesta Sotka-
moon naituaan Sopalan ty ären. Nikitin tuli vierei-
sen Lassilan kauppakartanon omistajan kauppias 
Lauri Tervon kanssa erikoisen hyvin toimeen paitsi 
ammatillisesti myös yksityisesti. Kummallakin oli 
oma kauppa-alansa, Nikitinillä sekatavarat ja pitä-
jänräätäli Tervolla nahkat ja vaa eet. ”Venäjänus-
koinen” Nikitin rakensi Niemelän kauppakartanon 
vuonna 1882 kolmesta eri hirsirungosta yhteen kyt-
kien. Hän lunasti tilan itselleen vuonna 1904, mikä 
toimi lähtölaukauksena kirkonkylän synnylle, sil-
lä se johti lunastuksiin muidenkin vuokratilojen 
kohdalla.

Nikitin oli tuon ajan monitoimimies. Hän omis-
ti mm. Kusian myllylaitoksen ensin yhdessä ni-
mismies Ticcanderin kanssa ja myöhemmin yksi-
nään. Mylly jauhoikin varsin suuria määriä ja oli 
ns. tullimyllynä sekä tässä ominaisuudessa kolmas 
Kainuussa Ämmäkosken myllyjen jälkeen. Tämän 
toiminnan lisäksi hän ehti edistää postilaitoksen 
tuloa paikkakunnalle ja toimia mm. kunnanko-
kouksen ensimmäisenä esimiehenä. Nikitin oli 30 
vuoden ajan kunnan keskeisin henkilö, joka nau i 
kaikkien luo amusta ja kunnioitusta. Hän taisteli 
ankarasti ajan vanhoillisuu a vastaan ja etenkin 
kansakoulun puolesta. Merkillisen valoisa kult-
tuurihenkilö toimi huonompiosaisten puolesta ja 
kuoli keuhkotautiin. Häntä on luonnehdi u sanoil-
la täsmällinen, pitkämielinen, avulias, hiljainen ja 
tunnollinen.

Niemelä on ollut monessa mukana. Tiloissa on pi-
de y kuntakokouksia, kirjasto toimi siinä vuoteen 
1890 saakka sen päätysalissa ja vuodesta 1901 al-
kaen tiloissa toimi kihlakunnan tuomari K. J. Lund 
käräjineen, sekä hänen jälkeensä kihlakunnan tuo-
mari F.S. Holstille vuodesta 1905. Talo siirtyi kun-
nalle vuonna 1908 ja toimi vuoden ajan kouluna 
Salmelan koulun remontin vuoksi. Vuonna 1913 
tilat pääte iin vuokrata kunnanlääkäri V. ergille, 
minkä jälkeen tiloissa piti apteekkia Ivar Suomalai-
nen. Si en siinä asuivat peräjälkeen kan ori uk-
kila ja kan ori Silvennoinen, joiden aikaan tohtori 
Hurskainen piti Niemelässä lääkärin vastaanot-
toa. Myöhemmin lääkäreinä talossa toimivat mm. 
Mar i Tolvanen ja Aino Hänninen. 

ihapiiri oli 1930 – luvulla suurimmillaan ja 
tuolloin siihen kuuluivat nykyisen päärakennuk-
sen lisäksi toinen asuinrakennus, talli- ja ai ara-
kennus, kahvio/putkarakennus(!) ja rantasauna. 

Niemelän kaunista rantaa.
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Lasiverannan takana sijaitsevissa kahdessa huo-
neessa on toiminut myös kunnantoimisto, mu a 
tilat kävivät sille pian ahtaiksi. Kunnan arkisto siir-
re iin pihalle makasiinirakennukseen juuri ennen 
talvisotaa ja tietysti siihen osui sirpalepommi tuho-
ten arkiston. Kahvio/putka oli siirre y Sapsoperän 
Kumina-ahosta ja rakennus on pure u pois 1950 
– luvulla.

Nykyään noin 26 metriä pitkä Niemelä on yksi 
pisimpiä vanhoja päärakennuksia Sotkamossa. Ta-
lossa on 11 huone a ja kolme kuistia. ihan puolen 
lasikuisti on koristeltu värilaseilla. Talon tyyli on 
säilynyt klassisena remon ien jälkeenkin. Ikkunoi-
den päällä on haukka- ja päädyissä kauniit aurin-
koikkunat. Talo on toiminut jo pitempään päiväko-
tina, mikä on samalla tarkoi anut tilojen rankkaa 
remontointia käy öön soveltuvaksi, mu a huone-
tilat sinällään ovat säilyneet. Takapihalle ja poh-
joispuolelle rakennetut terveyskeskuskompleksi 
ja kerrostalo antavat Niemelälle tilaa hierarkisesti, 
mu a niiden massoi elu ja pintamateriaalit eivät 
sovi yksiin Niemelän kanssa. Ympäristössä on ko-
meaa puustoa.

Niemelään lii yy runsas käy ö- ja henkilöhis-
torian määrä. Siitä voisi kirjoi aa kirjan helposti. 
Ympäristö on suomalaiselle kirkonkylälle tavan-
omaisen kerroksellista, mu a tässä tapauksessa 
hengeltään kuitenkin Niemelälle tilaa antavaa. 
Niemen aistii vielä kul uuriympäristöksi, joskin 
se on haavoi uvainen ja herkkä muutoksille. Viit-
teenomaiset vanhat piirteet rakennuksessa tulisi 
säily ää kynsin hampain, muuten rakennuksesta 
tulee ulkoisesti köyhä. Niemelä kanna aa säily ää 
ja sen piirteille tekisi hyvää osin ennallistava korja-
us, etenkin sisätiloissa. Nykyinen käy ötarkoitus 
on hyvin kulu ava.

Niemelän rannasta on löyde y kivikautinen 
asuinpaikka. Viime vuosisadan lopulla talon pel-
losta esille tulleet kourutal a ja tasatal a ovat löy-
tyneet kaive aessa tai peltoa äeste äessä.

3.26 Okkola, Riekinranta (P)
mainio vanha pihapiiri
hirsirakenteinen navetta, itäinen varhorakenne
tervareitin rantapaikka
vanha Sotkamo-Kuhmo maantie, vanha kivisilta

Vanhan Vienan kauppareitin paikalle rakenne u 
Sotkamo-Kuhmo maantie kulkee Riekinrannalla 
Kiimasjärven tuntumassa ja Valkolan talon jälkeen 
vanhan lohkokivisillan jälkeen saapuu Okkolan ta-
lon kohdalle. Tie on alkujaan kulkenut Okkolan 
pihapiirin läpi, minkä havaitsee yhä maastossa.  
Vanhalla tiellä on Okkolan läheisyydessä pieni 
kivisilta. 

Kaukaa Tipaksen perukoilta aina Hiidenportilta 
alkava Räätä loppuu Kiimasjärven rantaan talon 
kohdalla ja Tipaksen vanha talvi- ja hevosrei i ta-
pasi Vienana tien Okkolan länsipuolella, jossa oli 
myös Tervaranta. Nimi kertoo tervan kuljetuksen 
siirtyneen tässä kohtaa hevoselta veneille. Räätän 
kankailla onkin yli viisikymmentä tunne ua ter-
vahautaa!

Okkola on vanha altalan talo, nimi muu ui 
isojaossa. Okkolassa nykyään on pihapiiri, jota 
rajaa päärakennus, piha-ai a ja nave a. ihapii-
rin sivulla on vanha sauna ja etäämpänä komeasti 
ruske unut riihilato. Sen edessä sijainnut riihi on 
viety naapuriin Erolaan perinnönjaon yhteydessä. 
Vanha asuinrakennus on palanut vuonna 1930 ja 
tilalle on tuotu vanha talo aakista. Sen alkupe-
räinen ikä ei ole tiedossa. Talo on pieni ja siinä on 
umpikuisti, sekä pir i ja kaksi kamaria. Ikkunat on 
myöhemmin muute u yksiaukkoisiksi ja se ei ole 
talolle eduksi. iha-ai a on komea kaksikerroksi-
nen luhti, joka lienee yli kaksisataa vuo a vanha. 

Talon nave a on erikoinen hirsirakennus, sillä 
siinä on karjalaisvaiku einen varhorakenne kujan 
kohdalla. Se on suuri harvinaisuus ja Sotkamossa 
ei ole toista säilyny ä varhoa, vaikka siitä on pe-
rimätietoa etenkin Maanselässä ja Tipaksella. Var-
horakenteita ei ole enää itäsuomessakaan tiedossa 
kuin muutama kappale. Kusian Uitinniemellä on 
toinen varhorakenteinen nave a (katso Uitinniemi, 
Sumsa).

Okkolan seutu on vanha liikenteen risteyskohta. 
Tervarannalla ja vanhoilla teillä on kul uurihisto-
riallista arvoa. Okkolan pihapiiri on rakennushis-
toriallisesti arvokas ja varhorakenteinen nave a on 
rakennushistoriallisesti erikoisen arvokas. 

3.27 Poliisitalo, kirkonkylä (P, M?)

Akkoniementien varressa ja Rientolan seurantalon 
(nuorisotalo) vieressä sijaitsee tiilestä rakenne u 
virastotalo, joka valmistui 1950 – luvulla Sotkamon 
poliisin tiloiksi. Suunni elijaksi epäillään arkkiteh-
ti Eino itkästä Kajaanista. Rapa u ja harjaka oi-
nen talo sijaitsee aivan ir ijärven rantapenkalla 
ja koostuu kahdesta kulmi ain toisiinsa nähden 
sijaitsevasta massasta. Yhdessä seurantalon kanssa 
ne muodostavat vahvan asemakaavallisen parin, 
joka näkyy torille saakka. Rakennusta on korja u 
perusteellisesti 2000 – luvun alussa, jolloin siinä 
aloi i Työvoimatoimisto.

Rakennus on ulkonäöltään selkeä ja sen ainoat 
koristeet ovat kauniisti muotoillut ka okanna a-
jien päät räystäällä.

oliisitalolla on kul uurihistoriallista ja asema-
kaavallista arvoa. Sitä on esite y maakunnallisesti 
arvokkaaksi rakennushistorialliseksi kohteeksi.



134  134  

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

Vaaran rinteillä on noin 40 tiedossa olevaa terva-
haudan pohjaa. Osa niistä on tuhoutunut metsä-
koneiden alla, mu a suuri osa on vielä jäljellä. 
Haudat keski yvät vaaran etelärinteeseen ja Sap-
sonrannan läheisyyteen. Alue täydentää ja antaa 
lisämerkitystä Sapsonrannan valtakunnallisesti 
arvokkaalle kul uuriympäristölle.

Tervahauta on tervanpoltossa käyte ävä uu-
nimainen rakennelma. Tervahautoina on Suomessa 
käyte y kahta tervahautatyyppiä, rännimäistä ja 
ra imaista. Suurempaa tuotantoa varten valmis-
te iin ra imaisia hautoja, jotka kaive iin tuulen-
suojaiseen paikkaan ja joiden pohjalle rakenne iin 
umpinaiset säiliöt. Ennen pol amista tervaksilla 
lado u hauta peite iin huolellisesti ensin huonolla 
puulla, si en sammalilla, turpeella ja mullalla. Ter-
vaksina käyte iin pihkaisia männyn kantoja, keloja 
tai varta vasten kolo uja runkoja. Tervanpoltossa 
tervaksista tislautuu ns. nestemäinen terva kuiva-
tislaamalla.

Haudan pol aminen kesti noin viikon, ja kuu-
tiometristä tervaksia saatiin noin 30 litraa tervaa. 
Terva oli 1500-luvun lopulla Suomen päävientiar-
tikkeli, jota käyte iin mm. puulaivojen vuosi ai-
seen kunnostukseen. Tervanpol o alkoi vähetä 
1800-luvun jälkipuoliskolla ja loppui 1930-luvulla. 
Nykyisin tervanpol oa järjestetään perinnetapah-
tumana mm. maaseutunäy elyissä.

Tervahaudan panoa valvovaa henkilö on kut-
su u eri lähteissä hautamahtariksi, -mestariksi, 
tai plehtariksi. Terva Leijona rasian kansitekstistä: 
“ lehtari oli tervahaudan valmistuksen eli -panon 
valvoja. lehtarin toimi oli arvoste u ja siihen ei 
kuka tahansa kelvannutkaan.”

Hirvenniemellä ”leipomon tontilla” sijainnut nah-
kurinverstas houku eli paikalle nahkurimestari 
Taarin. Hän osti niemeltä tontin taloa varten ja 
Rantalan neliön muotoinen rakennus oli valmis 
vuonna 1927. Suuri se ei ollut, siinä oli hellahuone 
ja kaksi kamaria, sekä iso eteinen. ihalla oli pieni 
varasto ja yksinkertainen nave arakennus. 

Taarin talo on yhä olemassa. Vuora u, tiilika ei-
nen ja osin Sapsontien kadulla sijaitseva rakennus 
on Hirvenniemellä ainoa alkuperäisasuinen vanha 
talo. uistomainen ympäristö ja järvenranta teke-
vät paikasta mahtavan kesäasunnon.

Rantalan talolla on kul uurihistoriallista arvoa. 
Sen sijainti katualueella on tulevaisuuden haaste.

Pienkaupunkimainen ja selkeäpiirteinen poliisitalo.

Rientola.

Pormestari Hyökyn lasten entinen leikkimökki. 
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3.31 Rantalan (Hyökyn) 
leikkimökki, kirkonkylä (P)
jugend – tyylinen leikkimökki

Rantatien päässä hämmästyy nähdessään leikki-
mökin. Kyseessä on Kajaanin pormestarina toi-
mineen F. Hyökyn kaupunkitalolle alun perin 
rakenne u tyylirakennus. Mökki on matkannut 
Sokajärvellä sijaitsevan Hyökyn huvilan kau a 
nykyiselle paikalleen. Rakennuksen on piirtänyt 
Kajaanin Tihisenniemen sahan rakennusmestari 
Anton okin (sahaa nimite iin okin sahaksi). Mö-
kin alkuperäiset piirustukset ja Leila Suonion o a-
ma valokuva mökistä löytyvät Kainuun Museosta.

ohjakaavaltaan rakennus on L – muotoinen ja 
sen sisätai eessa on avokuisti, jonka kau a kulje-
taan sisälle mökkiin. Rakennus on sopusuhtainen 
ja tyyliltään sekoitus jugendia ja ns. nikkarityyliä. 
Rakennus on säilynyt eri äin hyvin ja se on juuri 
kunnoste u arvoiseensa asuun. On erikoista, e ä 
kaikista Sotkamon rakennuksista juuri leikkimök-
ki on tyylikoristeiltaan liki runsain. Rakennus on 
kul uurihistorialtaan rikas ja rakennushistorialli-
nen helmi. 

3.32 Riekinrannan koulu, Riekinranta (P)
vanha tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus

Riekinrannalla koulua on käyty yksityiskodissa 
vuodesta 1925. Härkölän maista erotetulle palstalle 
vuonna 1935 valmistunut koulurakennus on tehty 

samojen piirustusten mukaan kuin Kuninkaanlah-
den, Rekivaaran, Korvanniemen, Ontojoen, Teeri-
vaaran ja Varisvaaran koulut. Koulutoiminta lak-
kasi vuonna 1967, minkä jälkeen tilalla on toiminut 
mm. puutarhayritys. Tyylillisesti rakennuksessa 
on hyvin yksinkertaisia klassisia piirteitä. ihan 
itäpuolella sijaitsee matala sivurakennus saunoi-
neen ja pohjoispuolella on ollut urheiluken ä.

Koulu sijoi uu laajan peltoaukean reunaan ja 
aivan vanhan Kuhmontien sivuun. Koululta on 
kauniit näkymät Kiimasjärven suuntaan.

historiallinen kylätieosuus

Vanha Sotkamo – Kuhmo – tie ero uu vielä mai-
niosti maastossa Riekinrannalla. Se näkyy Aholan 
talon länsipuolella mäntykankaalla ja kulkee sillan 
kau a Aholan eli entisen artalan talon entiselle 
pihamaalle. Tien pohja kulkee Valkolan peltoau-
kean läpi ja on jatkuvassa käytössä Valkolan pel-
toaukean itäreunasta lähtien. Tie kulkee vanhan 
Hakopuron kivisillan, ikivanhan Tipaslaisten tal-
vitien risteyksen ja Tervarannan kau a Okkolan 
pihapiirin sivuitse. Tie jatkuu kaunista maisema-
rei iä kohti Karppila – Kestilän peltoaukean reu-
naa. Siitä se jatkuu maalauksellisessa maisemassa 
kauniin Neulalan pihapiirin sivu Riekinrannan 
koulun kohdalle, jonka jälkeen häämö ää jo Här-
kölä – äätalon rakennusryhmä. Vanha tie loppuu 
kahden talon erikoisen hienon ympäristön kohdal-
la uuteen Kuhmontiehen.

Tienvarren lähes kaikki nimellä mainitut kohteet 
ovat tämän ohjelman erillisiä kohteita. Riekinran-
nan tie sijoi uu vanhalle Vienan kauppareitille ja 
se on hyvin todennäköisesti kulkenut samaa rei iä 
kylän kohdalla. 

Riekinrannan vanhan tien varrella on yhä tallel-
la huoma ava määrä sotkamolaista kul uurihis-
toriaa. Sen asemaa esimerkiksi kevyen liikenteen 
rei inä voisi tutkia ja tuoda esille. Tien varrella 
on erikoisen suuri määrä maisemallisesti ero uvia 
kohtia.

3.34 Rientola, kirkonkylä (P)
Sotkamon Nuorisoseura
hyvin monipuolinen käyttöhistoria
suojeluskuntatalo

Kirkonkylän keskellä Akkoniementien korkeim-
malla kohdalla on iso Sotkamon Nuorisoseuran 
säätiön omistama kiinteistö. Sotkamon Nuoriso-
seura ry on peruste u vuonna 1891. Vuonna 1897 
kunnan mailta saatiin ton i ja aloite iin hirsitalkoil-
la talotarpeiden kasaaminen Kiimasjärven rantaan. 
Talon runko veiste iin ja kuska iin kirkonkylälle 

Kestilän kulmilta.
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veneillä vetämällä. Rakennuksen ensimmäinen vai-
he on tehty vuosina 1905 – 07. 

Alussa tiloilla oli mitä erilaisimpia käy äjiä, 
mm. työväenyhdistys, rai iusseura, kuoro, puhu-
jaseura ja torvisoi okunta. Vuodesta 1911 lähtien 
tiloissa toimi kirjasto. Sotkamon Jymyn alkutaival 
oli nuorisoseuran alaosaston toimintaa. Sotkamon 
Suojeluskunta toimi Rientolassa vuodesta 1918 
alkaen, ja rakennus luovute iin kokonaan sen 
käy öön vuonna 1925 sekä vihi iin Suojeluskun-
tataloksi vuonna 1929. Näihin aikoihin talo koki 
suuria muutoksia. Arkkitehti Nyg rd piirsi laajen-
nuskuvat ja rakennukseen tuli nyt kellari ja lähes 
puolet uu a käy ötilaa. Yläkertaan tehtiin myös 
tiloja, joihin saatiin valoa eteläpuolen venäläis-
tyyppisen rontoonin kau a. Nuorisoseuran toi-
minta tyrehtyi, mu a sotien jälkeen se taas elpyi. 
Vuonna 1951 Rientola oste iin takaisin Nuoriso-
seuralle ja Sotkamon Urheilun Tuki ry:lle. Samalla 
yläkerrasta luovute iin tiloja opetukselle. Tällöin 
rakennus oli hirsipintainen, mu a muutoin hyvin 
samanlainen kuin nykyäänkin. Elokuvatoiminta 
alkoi ja ulkorakennus muute iin urheiluhalliksi. 
Si emmin yläkerran toinen puoli toimi käräjäti-
loina ja toisella puolen peruste iin näytelmäkerho, 
joka toimii vielä nykyäänkin Naapurinvaaran ke-
sätea erina. Vuonna 1954 yläkerran tilat remontoi-
tiin asuinhuoneistoiksi, julkisivut lautavuora iin 
ja talo maala iin läpeensä. allohalliksi nime y 
urheiluhalli vuokra iin Kainuun toisen kiertävän 
mieskotiteollisuuskoulun tiloiksi. Vuonna 1960 Ur-
heilun Tuki sai haltuunsa allohallin tontin raken-
nuksineen ja Rientola jäi Nuorisoseuralle. Toiminta 
sai uusia muotoja, joita olivat mm. liikennekerho 
ja Nuorisoklu i, jolloin toimintaan saatiin mukaan 
sen ajan nuorisoa. Vuoden 1966 Sotkamon Nuo-
risoseuran 75 – vuotisjuhlaa kunnioi i läsnäolol-
laan presiden i Urho Kekkonen. 

1970 – luvulla talon toiminta hiipui, vaikka sitä 
yrite iin ylläpitää korjaamalla asuntoja ja käyn-
nistämällä lapsitea eritoimintaa. Si emmin taloa 
käy ivät kunnan kansalaisopisto ja kul uurilau-
takunta. Kesällä 1977 rakennus lii yi vesi- ja vie-
märiverkkoon ja keväällä 1979 rakennus asete iin 
huonokuntoisuuden vuoksi lämmityskieltoon. 

akkopaikassa seura koki sykähdy ävän yksimie-
lisen hetken ja pää i remontoida talon. Hankkeesta 
tuli koko Sotkamon yhteinen. Liikkeet lahjoi ivat 
tavaraa, ja mitä erilaisimmat ihmiset ja yhdistyk-
set heräsivät korjaamaan taloa. Sisäpuolelle tehtiin 
lisäeristys ja seinät paketoitiin lastulevyllä. Yläker-
ran tilat jäte iin varastoiksi. Seura tunsi olevansa 
”velkaa” yleisölle, minkä vuoksi Naapurinvaaran 
luonto- ja leikkipuiston lavalla esite iin komeaa 
tea eria kesäisin. Uusi uja tiloja käyte iin hyvin 

ahkerasti. Niitä vuokra iin eri tahoille ja konsertit, 
sekä diskot olivat hyvin yleisiä tapahtumia. Tilois-
sa pyöri lasten tanhupiiri ja näytelmäkerho hyvin 
elinvoimaisina. 

Vuonna 1991 kunta vuokrasi talon nuoriso-
tiloiksi. Nuorisotoimella onkin ollut talolle mitä 
erilaisinta käy öä ja on edelleen. Taloa on korja u 
hiljalleen, mu a nyt se kaipaisi suuren remontin, 
jolle ei oikein löydy maksajaa. Rakennuksen tä-
män hetkistä yleistä arvostusta kuvaa sen kohtalo 
polii isen päätöksenteon kohteena, sillä nyt tälle 
kirkkaasti Sotkamon monipuolisimman käy ö-
historian omaavalle rakennukselle ei ole anne u 
edes sen ulkoasua suojaavaa statusta. 1970 – lu-
vulla yleistynyt historian hylkäävä aja elu kantaa 
edelleen, eikä elämän jälkiä nähdä lisäarvona.

Rientola on hiekkapalteen päällä etoni ja kivi-
perustuksilla oleva hirsirakennus. ohjamuoto on 
L, joista toisessa siivessä on salitilat näy ämöineen 
ja toisessa kahvio ja yhteistila. Rakennus on kaksi 
kerrosta korkea ja vaakavuora u. Torin suuntaan 
on avokuistirakennelma, joka on osin huonossa 
kunnossa. Sisäpihan alkuperäinen puoleinen um-
pikuisti on peräisin 1920 – luvulta.

Talon länsipuolella on paikoituspiha ja pohjois-
puolella rantapenkka, jossa on lahonnut Nuoriso-
seuran rantasauna. Rinteessä on komeaa puustoa. 
Talo muodostaa selkeää katutilaa rajaavan elemen-
tin Akkoniementielle yhdessä oliisitalon kanssa. 
Torin suuntaan Rientola on komeimmillaan näyt-
täen yhä voimakkaalta ja juhlavalta.

Rientola on käy ö- ja henkilöhistorian puolesta 
ehkä kirkon jälkeen arvokkain rakennus Sotka-
mossa. Rakennushistoriallisesti se on tyypillinen 
seuraintalo. Sääli, e ä 1980 – luvun remon i on 
pei änyt menneisyyden jäljet sisätiloista ja van-
haan rakennukseen kuuluvasta aistikokemuksesta 
jää paitsi – ellei si en kiipeä yläkertaan ja ullakolle, 
missä historia kukkii yhä.

3.35 Rinne (Jolman talo), kirkonkylä (P)
mansardikattoinen rakennus liikenteellisesti erittäin 
näkyvällä paikalla

Akkoniementien alkupäässä sijaitsee kuin uusien 
talojen sekaan unohtuneena mansardika oinen ja 
keltainen vanha talo, jota on kutsu u myös Jolman 
taloksi siinä asuneen suvun mukaan. Talon historia 
alkaa neuloja Aadol  Korhosesta, joka vuonna 1899 
siirsi paikalle Naapurinvaaran ekkilästä vanhan 
riihen hirsirungon. Taloa jatke iin vuonna 1906 ja 
sama toiste iin toiseen päätyyn vuonna 1910. 1920 
– luvun  remontissa rakennus sai mansardika o-
rakenteen. Talon osti kunnan rakennusmestarina 
toiminut Erkki Jolma, jolloin talo on vuora u ja 
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asenne u tiilikate. Jolman vaimo on ollut kirjailija 
Viena Jolma. Kaunis kuistirakennelma talon pihan 
puolella on säilynyt. Harjun päällä sijainneesta 
nave arakennuksesta ei ole enää tallella mitään, 
mu a pihapiirissä on vanha kivikellari. 

Vuokrakäytössä oleva talo sijaitsee asemakaa-
vallisesti keskeisellä paikalla kaikkein kiivaimmin 
liikennöidyn kirkonkylän risteysalueen tuntumas-
sa. Talolla on henkilö- ja rakennushistoriallista 
merkitystä, mu a suurin merkitys on asemakaa-
vallinen. Se on tunnuste u uudessa asemakaa-
vassa, jonka mukaan rakennuksen ulkoasua tulisi 
varjella. 

3.36 Rytilahti (seurakunnan 

kirkonkylä (leirikeskus M, P)
kaunis moderni rakennus kauniissa maisemassa, 
maakunnallisesti arvokas
partiolaisten maja

Rytilahden harjun päällä läheisen partiolaisty öjen 
majan maista erotetulla tontilla sijaitsee Rytilahden 
leirikeskus, joka tehtiin alunpitäen rakennusliike 

olarin edustushuvilaksi. 
Rakennuksen ja sen vasta valmistuneen laajen-

nuksen on suunnitellut helsinkiläinen ekologiseen 
rakennustapaan perehtynyt arkkitehti runo Erat. 
Suuren ympyräpihan sivuille kaarevaan muotoon 
sijoite u rakennus piharakennuksineen on esi-
merkki hyvästä suunni elusta ja toteutuksesta. 
Muodoltaan, sijoitukseltaan ja väreiltään pääosin 
tumma rakennus on hyvin huomaamaton ja kun-
nioi aa harjua. Seurakunta osti rakennuksen vuon-
na 2005, ja laajennuksen myötä suuremmatkin lei-
rikoulut onnistuvat sen tiloissa helposti. Sisätilois-
sa korostuu kestävyys, valoisuus ja punatiilipinnat. 
Rakennus avautuu suurten ikkunoiden kau a 
itään ja etelään, mikä suunni elijalle tyypillisenä 
ekologisena ratkaisuna o aa huomioon passiiviset 
energianlähteet.

Niemen kärjessä on vanha partiolaisten sauna ja 
tennisken ä, sekä hieno uimaranta. Nämä kuulu-
vat leirikeskukselle.

artiolaisten vanha maja leirikeskuksen pohjois-
puolella on rakenne u 1950 – luvun alussa hirres-
tä. Harjaka oisen rakennuksen järvensivulla on 
avokatos ja talossa on suuret ruutuikkunat luuk-
kuineen. Hirsipinnalla oleva ruskea rakennus on 
nykyään yksityisenä kesäasuntona. Majan edus-
talta harjun päältä avautuva maisema Vuokatille 
on legendaarinen.

Rinteen kuisti.

Seurakunnan leirikeskus Rytilahdessa.

Salmelan kunnostettu vanha koulu.
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3.37 Salmelan koulu, kirkonkylä (P)
vanha kaksikerroksinen hirsikoulurakennus
kivikautinen asuinpaikka

Salmelanniemellä sijaitsi ennen koulua kauppias 
An i Komulaisen omistama tila, joka alun pitäen 
on ollut Toivonniemen pappilan Salmelan torppa. 
Vaikka Juholankylän Hy ilään peruste u ensim-
mäinen koulu tyydy ikin opetustarpeet alkuaikoi-
na, huoma iin varsin pian tarpeelliseksi saada kou-
lu keskeisemmälle paikalle ja vesirei ien varrelle. 
Salmelan vanhasta päärakennuksesta kunnoste u 
koulutalo vihi iin koulukäy öön 5.10.1885. 

Salmelan ensimmäinen koulutalo oli monitoi-
mitila, sillä siinä toimi myös kuntakokoukset, ve-
ronkantajien tila, henkikirjoi ajan tila ja kirkossa 
kävijöiden majoitustila. Siihen rakenne iin lisä-
luokka ja käsityöhuone vuonna 1908 ja remontin 
ajan koulu toimi Niemelässä. Rakennus ei rii änyt 
kasvavalle oppilasmäärälle ja vanhan viereen ra-
kenne iin uusi kaksikerroksinen rakennus vuonna 
1930. Tätä rakennusta kutsutaan nykyään uu-Sal-
melaksi. Klassistyylisen rakennuksen piirustukset 
on päivä y 12.6.1929, ja suunni elijana toimi ra-
kennusmestari E. Heinä. Rakennuksen perustus 
tuo i ongelmia savisen maaston vuoksi ja huonon 
suunni elun vuoksi. Työmiehet vaihde iin, pe-
rustus oikaistiin ja hirsityöt jatkuivat aikataulun 
painaessa päälle. Rakennustyö etenikin vauhdilla 
ja valmistui loppujen lopuksi etuajassa. 

Vuonna 1953 alueelle valmistui uusi kiviraken-
teinen koulu. Vanha koulu toimi käsityötiloina, 
sekä yläkerta ope ajien asuntoina. Ensimmäinen 
Salmelan koulutalo on pure u 1950 – luvulla.

uu-Salmela on toiminut mitä erilaisimpien toi-
mintojen tiloina ja nyt alakerrassa toimii kansalai-
sopiston käsityöryhmät. Yläkerrassa pitää majaa 
kiertävän päiväkodin toimisto ja osa asunnoista 
on varastotiloina. ieni umpikuisti sai ympärilleen 
ison ja ilmavan katosrakenteen 1980 – luvulla. Ra-
kennuksen alapohja oli kengite ävä 2000 – luvun 
alussa ja työ tehtiin hirsirakentamiskurssin har-
joitustyökohteena. Samalla julkisivua sekä ka oa 
korjausmaala iin ja nyt rakennus on komeassa 
kunnossa. Sisätilat ovat lähes alkuperäisasuisia ja 
viimeisellä alapohjan korjauksella pyri iin nämä 
arvot säily ämään.

Koulualueella on tallella Salmelan vanha opet-
tajien sauna ja sen vieressä perunakuoppa. Nie-
mialueen kauniiden rantojen puistomaisuu a on 
pide y yllä mm. laiduntamalla, nii ämällä ja har-
ventamalla.

Salmelan puukoulu on arvokas ja edustava tyy-
lirakennus. Sijainti niemen ja koulualueen keskellä 
antaa sille lisävoimaa. uukoulun välitön ympäris-
tö kaipaisi kasvojen kohotusta.

Koulun pohjoispuolella sijaitsevasta niemen-
nokasta on löyde y kivikautinen asuinpaikka. 

aikalta on löyde y mm. kivinen tal a ja kvart-
si-iskoksia.

3.38 Siltasaari, kirkonkylä (M)
maakunnallisesti arvokas asuinalue saaressa

Kirkonkylän pohjoispuolella sijaitseva Siltasaari on 
vanha hautasaari, jossa säilyte iin muuan muassa 
suurina kuolonvuosina 1860 – luvulla ruumiita 
väliaikaisesti. Muinaisen hautaperinteen mukaan 
hautapaikka sijaitsi saaressa ja vasta kirkon raken-
tamisen yhteydessä ruumiiden hautaus muu ui 
(aluksi kirkonalushautaus, si en hautausmaat). 
Saaren alkuperäinen nimi Raatosaari muute iin 
häveliäisyyssyistä Siltasaareksi, kun siitä tehtiin 
asuinalue.

Saaren asemakaavan suunni eli arkkitehti Veijo 
Martikainen. Rakentaminen tapahtui 1940 – luvulta 
lähtien ja saari liite iin Akkoniemeen maakannak-
sella katuineen. Alue koostuu 20 rakennustontista, 
yhteisestä vene- ja uimarannasta, urheilukentästä, 
ympyrän muotoisesta kokoajatiestä ja ympäri saa-
ren ulo uvasta vihervyöhykkeestä. Tonteista 9 kpl 
on kadun sisäpiirin puolella ja 11 ulko- eli rannan 
puolella. Rakennuskanta muodostuu puolitoista-
kerroksista lasikuistein varustetuista ja tien laitaan 
sijoitetuista asuinrakennuksista, sekä jokaisen pi-
han perän rakennetusta, tilaa rajaavasta varasto-
rakennuksesta. Asuinrakennuksissa on nykyään 
lähes jokaisessa lisäsiipi. Rakennusten perustus on 

etonia, julkisivut vaakapon ilautaa ja katot jyrk-
kiä. Sotkamossa on vähän yhtenäisiä asuinalueita. 
Kirkonkyllän appilanpellolla on pieni ja suhteel-
lisen eheä alue ja pienempi Ontojoen Kallioisen 
voimalaitoksella.

Siltasaaren asuinalue on maakunnallisesti arvo-
kas.

3.39 Sopala, kirkonkylä (P)
uhkea paikallis- ja sukuhistoria
50 – luvun pihapiiri
osa kirkonkylän vanhinta miljöötä

Sotkamon nykyisen kirkonkylän keskeisin napa-
talo on historian saatossa ollut Sopala. Sen sijain-
ti järvien keskellä, kulkurei ien läheisyydessä ja 
muhevamultaisessa maastossa on taannut leivän 
vaikeinakin aikoina. Sopukkainen vesireitistö 
mutkineen on saa anut olla talon nimen taustal-
la. Lähteiden mukaan alkuperäinen talon nimi on 
ollut Sapsojärvi. Siikaa on aikaisemmin nimite y 
Sapsoksi.

Lähistöltä on tehty useita arkeologisia löytöjä, 
kourutaltoista asuinpaikkoihin. Ilmeisesti tärkein 
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löytöpaikka on rakentamisen myötä tuhoutunut, 
sillä se on sijainnut pellon laidassa lähellä kirkkoa, 
missä nykyään on asuinrakennuksia. 

Sopala on ollut yksi suurimmista sotkamolaisis-
ta tiloista. Esimerkiksi vuonna 1850 talolla oli kuusi 
renkiä ja viisi piika, mikä oli ”enemmän kuin itse 
kirkkoherra Toolperillä”. Tästä syystä talolla ei ole 
ollut koskaan torppia, jollei sellaisina pidä kahta 
Laukkalahden rantaan 1800 – luvulla peruste ua 
kauppatorppaa. Myös viljelystavoissa talossa oltiin 
edistyksellisiä, sillä vuonna 1807 talossa kylve iin 
perunaa maihin peräti kolme tynnyriä. Tuolloin 
talossa asui kruununvouti aniel El ving. Hän oli 
lunastanut talon Isak Schroderukselta vuonna 1796 
1277 riksillä, mikä vastasi tuolloin seitsemää taval-
lisen talon hintaa Sotkamossa. Vuonna 1807 talon 
hinnaksi arvioitiin jo 1670 riksiä, joka oli kolme 
kertaa enemmän kuin pappilan hinta! 

Schroderusten sukutarinan mukaan he ovat 
kotoisin Saksan Mecklen urgista ja samaa alkua 
kuin Schröderheim -suku Ruotsin puolella. Joka 
tapauksessa eräs varakas Isak Schröder oli val-
tiovankina Ruotsista vietynä Kajaanin linnassa 
ja osti vapaudu uaan Sotkamosta talon nimellä 
Schroderus. Varmalla pohjalla Schroderuksen su-
vun vaiheet ovat nimismiehenä ja suorituskomis-
sariuksena 1700 – luvun alussa toimineen Johan 
Schroderuksen kohdalla, sillä hänen jälkeläisistään 
on tarkat tiedot. Yhteyksiä Rantsilan Schroderuk-
siin on ilmeisesti ollut; sukuselvitystä hai aavat 
aukot virallisissa papereissa.  Johan Schroderus oli 

naimisissa Sotkamon kirkkoherran Isak Siniuksen 
ja Margareta ajanuksen ty ären, Magdalenan 
kanssa. ari asu i Naapurinvaaran Tikkalannie-
meä. Heidän lapsistaan lähtien sukukirjat ovat 
todella komeaa lue avaa, arvonimiä toisensa jäl-
keen: tuomareita, majureita, kappalaisia, rovasteja, 
valtiopäivämiehiä, jne.

Johanin poika Isak Schroderus osti Yli-Sotka-
mon Rikkolan talon (nykyinen yörälän seutu 
Varpuniemellä) maat kappalaiselta. Talo oli ollut 
kappalaisella vuokra una Rikkolan suvulle ja kun 
vuokraa ei kuulunut, talo tarkaste iin ja huomat-
tiin, e ei ketään enää asunut paikalla. Tuolloin 
kappalainen pää i myydä Rikkolan talon ja myös 
kirkonkylän Sopalan Schroderukselle. Kappa-
laiselle hanki iin tilalle Varpuniemi eli silloinen 
Haapalan puustelli, joka oli Rikkolan naapuritalo. 
Isä Johan muu i perheineen Sopalaan myytyään 
Tikkalanniemen. 

Isak Schroderus omisti myöhemmin lisäksi vielä 
Yli-Sotkamon Okkolan talon ( aldala) ja Yli-Sot-
kamon Kärnälän. Isak olikin 1700 – luvun näky-
vimpiä sotkamolaisia ja vaikutusvalta ulo ui aina 
valtiopäiville saakka, sillä hänen veljensä A raham 
toimi edustajan tehtävissä 1720 – luvulla. Kun Isak 
kuoli Sopalassa vuonna 1796, oli hän saanut sekä 
maa skaalin, e ä tuomarin arvonimet.

Sopala sijoi uu vanhan Vienen talvitien varteen. 
Siten talossa ja lähinaapureissa on aina majoite u 
vieraita eri asioillaan, myös kestikievarina talo tuli 

Sopalan lammelta Uuteen Sopalaan.
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tunnetuksi jo hyvin varhain. Sopala on toiminut 
pitkälle 1800 – luvulle keskeisenä kunnan kärä-
jöintien, kuntakokousten, juhlien ym. pitopaikka-
na. Käräjiä istu iin noin vuodesta 1780 aina 1830 
– luvulle saakka. Tuona aikana kuhmolaiset polt-
tivat kirkkonsa, mistä heränneitä levo omuuksia 
selviteltiin runsaasti Sopalan pirtissä. Tältä ajalta 
sanotaan olevan peräisin ”Sotkamon herroihin” 
lii yvät kuhmolaiset kiroilut ja sutkaukset, jotka 
kuvasivat yleensä muualta tulleiden virkamiesten 
oikeudenjakoa käräjien aikana. Talon pirtissä so-
vi iin myös Kuhmoniemen ja Sotkamon rajasta 
vuonna 1842. Isovihan jälkeen hätäisesti kasa u 
pappila rakennuksineen toimi vanhan perinteen 
mukaan matkalaisten majapaikkana ja tilojen puut-
teesta tuskastunut kirkkoherra A raham Sadenius 
määräsi Sopalan nimismiestalon hoitamaan maja-
talon velvollisuuksia.

Kainuun suurin tila (mm. peltoa 127 hehtaaria) 
jae iin maanmi ari erner Tervon toimesta vuon-
na 1893-4 kolmeen osaan eli Vanhaan ja Uuteen 
Sopalaan, sekä Kansalaan. Susilahden rantaniemi 
oli tuolloin kyläkuvassa eri äin keskeinen paikka 
sijaintinsa puolesta. Kirkko, hautausmaa, valtion 
ja man aalikunnan vilja-aitat, kunnankokousten 
ja erilaisten muiden kokousten pitopaikka sekä 
kestikievari Sopalan kantatalo sijaitsivat kaikki 
”kivenheiton päässä”. Kansala tehtiin tälle keskei-
selle paikalle, jonka läheisyydessä kunnan alueelta 
tulleet olivat kau a aikain levähtäneet mm. ennen 
kirkkoon menoa (katso Kansala, kirkonkylä). Jo 
ennen tätä Sopalasta oli lohkaistu vuonna 1809 uu-
si hautausmaa Ihalaisenkankaalta. 1880 – luvulta 
olevan tiedon mukaan isovihan aikaan karjalainen 
nimeltä Ihalainen oli hiihtänyt kangasta pitkin pa-
koon sen verran lujaa, e ä jälji äjä oli luovu anut 
ja huudahtanut ”ah, pääsit sie, Ihallaenen, kark-
kuun!”.

Sopala oli pitkälle 1900 – lukua vielä vanhassa 
kuosissaan pihapiirin osalta. Vielä vuonna 1930 
talossa oli yli 400 hehtaaria maata, josta peltoa 26, 
nii yjä 10, laidunta 3, hakalaidunta 30 ja viljelyskel-
poistakin maata useita kymmeniä hehtaareja. Kuh-
montien rakentaminen aivan talon kulmaa hipoen 
ja vanhan Sopalan purkaminen 1990 – luvun alussa 
hävi ivät historiallisesti tärkeän kohteen. Vanhan 
pihapiirin länsipuolelle 1950 – luvulla rakenne u 
Uusi-Sopala on tällä hetkellä ympäristöönsä sopiva 
jälleenrakennuskauden pihapiiri. Vuonna 1952 val-
mistunut puolitoistakerroksinen, mu a normaalia 
kookkaampi päärakennus, punainen nave araken-
nus ajosiltoineen ja rantasauna muodostavat kau-
niin ympäristön Sopalanlammen rannalla. Vanhan 
Sopalan pihapiiristä on vielä tallella pari pientä 
sivurakennusta ja iso riihilato. Läheisyydessä on 
Kansalan talo ja muhkean kokoiset lainajyvästön ja 

veromakasiinin rakennukset. aikan henki on osin 
tallella, sillä voi vielä aistia pitkäaikaisen ihmiskos-
ketuksen. 

Sopalan seutu on historiaa täynnä. aikkaan 
kytkeytyy niin paljon ele yä elämää, e ä sen huo-
mioiminen vastaisuudessakin on tärkeää ja tavoit-
telemisen arvoinen asia. Sopalan alueen peltojen 
jäljellä oleva avoimuus kärsinee rakentamisen 
paineiden vuoksi ja kul uurihistoriallinen mai-
sema-arvo on helposti hiipumassa. Kirkonkylän 
sijoi uminen kolmelle niemelle on erikoista ja 
näitä kolmea niemeä vertaillessa kirkon puolei-
nen ympäristö ero uu muihin nähden vanhana 
ja arvokkaana. Sitä ominaisuu a kanna aa vaalia, 
sillä se tuo kirkonkylän ympäristöön viihtyisyy ä 
ja ajallista syvyy ä.

seurakuntatalo, kirkonkylä (M)
suurikokoinen ristikirkko, maakunnallisesti arvokas 
rakennus
kirkkomaa ja kaksi perhehautaa

Varhaiset Savosta ja ohjanmaalta Sotkamon seu-
duille tulleet asukkaat kuuluivat suureen Oulujär-
ven seurakuntaan, joka myöhemmin tunne iin al-
tamon seurakuntana. Oman kirkon puu uessa oli 
kirkossa käytävä altaniemellä ja tätä ennen jopa 
Manamansalossa saakka. Vahvana perimätietona 
kulkee Sotkamon ensimmäisestä saarnashuoneesta 
tieto, e ä se olisi sijainnut ns. Koivistonniemellä 
Sotkamojärven pohjoisrannan Juholankylän puo-
lella. Kirkkoherran Gaspar Groen vuonna 1740 
laatiman kirkkohistoriikin mukaan ensimmäinen 
saarnashuone on sijainnut ”kahden Sotkamojärven 
välisellä niemellä” ensimmäisen papin Mansvetus 
Fellmannin aikaan vuonna 1630. Fellmannin en-
simmäinen asuinpaikka on sijainnut perimätiedon 
mukaan Nuasjärven Rim ilässä, joka tarkoi aa ny-
kyistä Lontanniemeä. Rim ilä oli tuohon aikaan 

altamon pappilan omistuksessa. 
Sotkamon seurakunta irrote iin kirkollisesti 

altamosta vuonna 1647. Seuraava varma tieto 
kirkkoasioista on vuodelta 1655, jolloin sotkamo-
laiset olivat ostamassa kelloa Oulusta Hannu Mi-
konpojalta, joten ensimmäinen oikea kirkkoraken-
nus on valmistunut noihin aikoihin. Toinen tieto 
lii yy al aritauluun, jonka teki Hannu Maalari eli 
Saksassa syntynyt Hans urckhard vuonna 1666. 
Tämä ensimmäinen kirkko paloi joko salaman 
tai si en mielenvikaisen toimesta vuonna 1692. 
On myös väi eitä, joiden mukaan ensimmäinen 
olisi palanut jo aikaisemmin salamasta ja raken-
teilla olleen toisen kirkon olisi pol anut kyseinen 
mielipuoli. Viimeinen väite pitääkin nykytiedon 
mukaan paikkansa, sillä toinen varsinainen kirkko 
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valmistui jo vuonna 1667 nykyisen kirkon paikkeil-
le. Ensimmäinen kun oli aivan liian pieni, tehtiin 
paikalle ”melkoisen suuri pitäjänkirkko”. Tämän 
kirkon yhteydessä ollut tapuli oli tehty jo vuonna 
1662.

Vuoden 1692 palon jälkeen valmistui kolmas 
kirkko vuonna 1694, joka osoi autui hyvin hute-
raksi ja sijaitsi nykyiseen nähden appilanpellon 
puolella. Kirkko oli tue ava jo ensimmäisten tal-
vien jälkeen pitkillä tukeilla sisäpuolelta, e ei ka o 
olisi painunut sisään. Vaarallinen rakennus mää-
rä iin pure avaksi vuonna 1713. Samaan aikaan 
oli isovihan pahimmat ajat, eikä kirkkoa päästy 
purkamaan, joskin erikoisen huono kunto ei edes 
houku anut rappareita pol amaan kirkkoa. Kel-
lo oli ryöste y kirkosta muun tavaran mukana jo 
vuonna 1712 pudo amalla se Sopalasta hae ujen 
olkien päälle. Kellon matkasta itään on versioita 
yhtä monta kuin on ollut kertojia. aikkakunnalla 
kerrotun version mukaan kello tipahti veteen jo en-
nen Kaitainsalmea Kokkoniemen kohdalle, mistä 
nykyäänkin löytyy Kellolahti. 

Ankean ja karmean ajan jälkeen vanha kirkko 
oli pystyssä, mu a sitä korjailtiin minkä voitiin. 
Kaikki 29 ikkunaa olivat säpäleinä ja vanhassa kir-
kon kalustoon kuuluneessa pöydässä oli sapelin 
iskujen jälkiä. Syksyllä 1729 puuseppä G. Sommar-
elt teki uuden saarnastuolin ja uusi ikkunat. Kol-

mas kirkko saatiin viimein pure ua vuonna 1737 
ja neljäs valmistui vuonna 1739. Se oli ristinmuo-
toinen kirkko kahdeksankulmaisine torneineen 
ja sijaitsi noin sata metriä nykyisestä pohjoiseen. 
Rakennusmestarina toimi G. Norling, sama mies 
kuin Kajaanin kirkkotyömaalla oli ollut jo hiukan 
aikaisemmin, joten ei ihme, e ä kirkot olivat hy-
vin samanlaisia. G. Norlingin varsinainen tehtävä 
oli toimia Kajaanin linnan puuseppänä. Hän oli 
kuitenkin sen lisäksi rakentanut mm. altaniemen 
kirkon saarnastuolin, piispan- ja papinpenkit ja ik-
kunat. Hän oli poikkeuksellisen hyvä toimessaan. 
Rakentamisen laadusta kertoo tämän neljännen 
kirkon käy öikä: 132 vuo a.  Ja Kajaanin kirkko 
kesti vielä pitempään!

Uusi tapulin kello tila iin vuonna 1745, mu a 
kun uusi saatiin paikalle, huoma iin, e ei vanha 
tapuli jaksaisi sitä kannatella. Kuhmolainen Lauri 
Kähkönen teki uuden tapulin ja sen tilalle tehtiin 
uusi vasta vuonna 1806 kuuluisan kirkonrakentaja 
Jaakko Rij :n suunnitelman mukaan. Kuhmonie-
men (Kuhmo) kappeli  kuului Sotkamon seurakun-
taan vuosina 1753 – 1856.

1750 – luvulla hautaaminen muu ui, eikä kirkon 
alle enää myyty hautapaikkoja. Nykyisen kirkon 
vieressä on yhä kaksi kaunista puista hautamuis-
tomerkkiä, jotka ovat kirkkoherrojen Karl Rislachin 

Kirkko pakkasaamuna.

Kirkkotarhan perhehautoja.



142  142  

ja Johan Appelgrenin hautoja vuosilta 1841 ja 1847. 
Harjaka oisten rakennusten piirteet ovat saman-
laiset kuin toisen, näkyvämmän rakennusparin, 
makasiinimuseon ja viljamakasiinin. Asiaan saa aa 
vaiku aa se, e ä ai oja korote iin ja kunnoste iin 
juuri samaan aikaan kuin kirkkoherrat hauda iin. 
Uusi hautausmaa lohkaistiin vuonna 1809 kirkon 
pihalta lähtevän kesätien varteen Hiukan Ihalai-
senkankaalle.

Viidennen päätytornillisen pitkäkirkon piirus-
tukset on kirja u vuodelle 1854 ja ne on signee-
rannut silloinen Oulun lääninarkkitehti Johan Ol-
den urg. Vanha kirkko oli kyllä kunnossa, mu a 
se oli jäänyt aivan liian pieneksi. Rakentaminen 
oli tuskien taival, sillä se ajoi ui suurten nälkä-
vuosien aikaan kulkutauteineen vuosina 1862 -68. 
Osa kirkonarkistoista paloi vuonna 1866. Vanha 
kirkko alkoi rapistua ja sen hajo amista ale iin 
valmistella tarjoamalla arvokkainta irtaimistoa 
Muinaismuseoyhdistykselle (nykyinen Museovi-
rasto). Vuosikymmeniä rakennukseen kohdistui 
ilkivaltaa ja mm. oululainen Kaiku – lehti kertoi 
vuonna 1878 seuraavaa: ”Kesäkuun 15. päivää 
vasten kiipesi kaksi miestä Sotkamon vanhan kir-
kon torniin ja alkoivat purkaa sitä, täten häväisten 
satoja vuosia seissu a vanhusta”. Vanhan kirkon 
purkaminen alkoi kuvernöörin luvalla vasta vuon-
na 1885 ja sitä jatkui aina vuoteen 1894. Kirkon 
saarnastuoli ja al aritaulu ovat sijoite uina Kan-
sallismuseon kokoelmiin. Vanha viiri, jossa on 
vuosiluku 1737, löytyy yhä museoesineenä nykyi-
sestä kirkosta. Kirkon vanhat kellot vuosilta 1745 
ja 1762 ovat yhä käytössä nykyisessä kirkossa. 
Vanhan kirkon puretut seinähirret uite iin Tenet-
tiä pitkin Naapurinvaaran rantaan, josta suurin osa 
vietiin Naapurinvaaran ensimmäisen varsinaisen 
koulurakennuksen seinähirsiksi ja uuden kirkon 
ylijäämähirsiä Naapurinvaaran Juohteelan talon 
rakentamiseen. Koulu pure iin vuonna 1923 ja 
Juohteelan talo vuonna 1997.

Nykyistä kirkkoa tehtiin yhdeksän vuo a aina 
vuoteen 1870 saakka, välillä nälkäpalkallakin. Ra-
kentamisen venyessä useaan pitäjän taloon syntyi 
perimätietona kirkon rakentajien jäljiltä rakennuk-
sia, mm. ai oja. Osa rakentajista menehtyi kirkon 
rakennusaikana. 

Kirkosta tuli kuitenkin komea ja suuri. Kirkon 
työmaan johtajana toimi Johan Vilhelm Karlson ja 
urakoitsijana vihtiläinen mestarirakentaja Theodor 
Johan Tolpo, joka yhdessä isänsä kanssa oli vuonna 
1847mestaroinut valmiiksi yhä maailman suurim-
pana puukirkkona tunnetun Kerimäen kirkon. 

Sotkamon kirkko on ristimallinen pitkäkirkko ja 
tyylillisesti se sijoi uu uusempiren ja uusrenesans-
sin väliseen vaiheeseen uusgoo ilaisine yksityis-
kohtineen. Tämä näkyy ennen kaikkea aikaisempia 

Seurakuntakeskus.

Kirkkoherran virasto talviaamuna.



143

pidemmästä laivaosasta. On myös olete u, e ä ra-
kennusta on jatke u muu uneiden ihanteiden mu-
kaisesti kesken rakentamista. Se on helppo uskoa, 
sillä Kerimäen kirkossa ensimmäiseksi tehty ns. 
ristirakenne oli paitsi aikaansa edellä, myös palveli 
edellä maini ua tyylien muutosta. Asiaan lienee vai-
ku anut mestarin vaihtuminen kesken työmaan, sil-
lä Tolpo kuoli vuonna 1868. Työt jatkuivat joensuu-
laisen Gusta  Tujuliinin valvonnassa. Aluskehikko, 
hirsiset seinät ja niihin lii yvän välikaton rakenteet 
pilareihin lii yvine sidehirsineen muodostavat sii-
nä keskeisen jäykistävän rakenteen, jota kutsu iin 
alkujaan korssverkiksi. Sitä oli helppo kehi ää ja 
Sotkamon kirkossa rakenne on huoma avan paljon 
kevyempi ja yksinkertaisempi kuin Kerimäellä. Run-
kolaivasta erkanee sen pitkillä sivuilla kaksi lyhy ä, 
mu a leveää ristinvar a. inta-alaltaan kirkko on 
1301 m2 ja se on Kainuun suurin yhdessä Kuhmon 
kirkon kanssa.

Länsipäädyssä on 53 metriä korkea paanukat-
teinen torni ja itäpäädyssä sakasti. Tornin väite-
tään nykyisin olevan noin 50 sen iä kallellaan 
etelään päin. Hirret on vuora u todella leveällä 
vaakapon ilaudoituksella. Sisätilassa on neljä val-
tapilaria, joiden varassa suurin osa ka orakentees-
ta lepää. Vuonna 1928 kirkkoon asenne iin Thulen 
urkutehtaan valmistamat pneumaa iset 15 2 ääni-
kertaiset urut juuri rakennetulle lehterille. Kirkko 
oli pitkään perusväreiltään hyvin vaalea, mu a sai 
vuonna 1979 alkuperäistä tummaa asua muistut-
tavan värityksen. Talvisodan aikana vuonna 1940 
kirkkoon osui kaksi pommia, joista toinen jäi suu-
tariksi, mu a toinen räjähti särkien 60 ikkunaruu-
tua ja vioi aen al aritaulua. Kirkkoa on peruskor-
ja u perusteellisesti vuonna 1954 muun muassa 
uusimalla lämmitys ja valaistus. Arkkitehti Aarne 
Timosen suunnitelmien mukaan pienenne iin alt-
taritasanne a tuomalla sakastin seinälinjaa lähem-
mäs keskustaa. Näin syntyneeseen tilaan saatiin 
rippikoulusali ja sen yläpuolelle seurakuntasali. 
Samalla alkuperäisestä 2300 istuimesta tingi iin 
800. Uusi väliseinä tukki ylhäällä sijaitsevan ja alun 
pitäen al aritasanteelle aamun valoa tuoneen ik-
kunan. Al aritaulun tekijä on taidemaalari Severi 
Falkman ja peräseinän maalaus on kirkkotaitelija 
Lauri Välkkeen teos vuodelta 1955. Maalaukses-
sa ero uvat selvästi Vuokatin vaarat. Vanhat urut 
sijaitsevat lehterillä, jonne on käynti eteistilasta. 
Alas al aritasanteen oikealle puolen tehtiin vuo-
den 1996 kunnostuksen yhteydessä uudet urut Sot-
kamon Urkurakentajien toimesta. Urut edustavat 

aamilaista arokkiperinne ä. Tällöin istuintiloja 
jäi jäljelle 1400. Kirkossa on luterilaiseen tapaan 
hyvin vähän koristeita, vain ikkunoiden päällä ja 
esim. pilareiden pää eissä on muutamia puuleik-
kauksia.

Kirkko sijaitsee männikköisessä harjuniemessä 
ja sen läheisyydessä on vanha hautausmaa ja suuri 
paikoitusalue, sekä pääteiden risteys. Kirkkoher-
ran pappilaa tai ruokoushuone a ei ole enää kir-
kon läheisyydessä, vaan ne on korva u kalsealla 
kirkkoherran virastolla ja lämminpiirteisemmällä 
seurakuntakeskuksella. Läheinen Syntiniemi on 
vanha kirkkoväen venerantapaikka ja sen alku-
peräinen nimi on ollut Kähkösenniemi. Näköyh-
teyden päässä kirkon eteläpuolella on Kansalan 
komea vanha talo edustavine ympäristöineen ja 
sitä on usein luultu sijaintinsa vuoksi kirkkoherran 
pappilaksi, katso Kansala, kirkonkylä. Ympäristön 
juhlavaa ja virallista luonne a korostavat läheiset 
Kuhmontien varteen sijoi uvat makasiinit, jotka 
toimivat paikallismuseona. Myös ortodoksien ru-
koushuone sijaitsee tällä alueella.

Kirkko on arvoineen luonnollinen osa kul uuri-
historiallista ympäristöä ja tärkein yksi äinen oh-
jelmakohde. Kirkko toimii kirkonkylän pääraitin 
pää eenä ja samanlainen visuaalinen merkitys sillä 
on myös Ristijärven ja Kuhmon suunnasta. Kirkon 
ympäristö muodostaa hyvin selkeän kul uuriym-
päristön, Sotkamon ”monumentaalikeskuksen”. 
Ympäristössä on nykykäsityksen mukainen klassi-
nen kirkkotarhan korkeine ja vanhoine mäntypui-
neen. Sisäänkäyntien eteen on tehty maaston koro-
tus harmaagranii imuurilla tukien. Kirkkopihalla 
on patsas Sankarivainajille. Aikoinaan korkeaa 
puustoa ei salli u kirkkorakennusten läheisyyteen, 
sillä kirkon tuli näkyä ympäristöönsä. Nyt kirkkoa 
ei kunnolla näe puuston valla ua lähiympäristön, 
vain torni tulee reilusti esille. uusto on vanhaa ja 
sen uusiminen tulee pian ajankohtaiseksi.

Seurakuntatalo on rakenne u vuonna 1986 
ajaniemeen kirkon lähelle. aikalla on sijainnut 

aikaisemmin seurakunnan asuinrakennus. Seura-
kuntatalon on suunnitellut arkkitehtuuritoimis-
to Veijo Martikainen Ky Espoosta, ja toteu anut 
sotkamolainen rakennusliike Kairake Oy. Veijo 
Martikainen on suunnitellut myös hautausmaalla 
sijaitsevan siunauskappelin ja kunnan terveyskes-
kuksen rakennuksen palolaitosta myöten. 

Seurakuntakeskuksen eri osat muodostavat 
suojaavan pihapiirin sisääntulopihan ympärille. 
Talossa on kaksi seurakuntasalia tarjoilutiloineen 
ja kei iöineen. Saleihin mahtuu 350 istuinpaikkaa. 
Lisäksi on mm. neljä kerhotilaa, monitoimitila ja 
takkahuone, jotka voidaan yhdistää myös yhdeksi 
tilaksi. Salien suuret ikkunat tuovat saleihin ava-
ruuden tunteen valoisuuden kau a. Muuten val-
koinen sisustus on la iapinnoiltaan savenpunaista 
laa aa. Ulkovuoraus on valkoista lautaa ja kate 
mustaa peltiä. Rakennus on edustava ja korkea-
laatuisesti toteute u.
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Seurakuntatalo edustaa ohjelmassa uu a arkki-
tehtuuria, mu a siihen lii yvät arvot ja onnistunut 
kokonaisuus tulevat korostamaan sen asemaa kir-
kon vieressä arvokohteena.

ankaran asiallinen virastorakennus näkyvällä paikalla

Vanhan pappilan paikalle tehty virasto- sekä eril-
linen asuinrakennus ovat vuodelta 1967. Virastoa 
on laajenne u vuosina 1977 ja 2005. Rakennukset 
on suunnitellut arkkitehti Osmo Sillman Kajaa-
nista. Rakennukset ovat hyvin ankaran asiallista 
tyyliä pulpe ika oineen. Seinät on rapa u. Alun 
perin pihapiirissä on ollut toinenkin asuinraken-
nus, mu a se pure iin kosteusvaurioiden vuoksi. 
Vanhan pappilan ajoilta pihamaalla on vielä tallella 
holva u kivikellari. 

3.42 Sotkamon paloasema, kirkonkylä (P)
moderni palo-asema torneineen

Arkkitehti Veijo Martikaisen suunni elema pa-
loasema valmistui vuonna 1962. Sitä edelsi pieni 
puinen asema nykyisen terveyskeskuksen etelä-
puolella. Valkoiseksi rapa u, linjakas ja varsin tyy-
likäs rakennus oli uuden ajan airut, hyvin asialli-
nen olemukseltaan ja untionalistista tyyliä. ieni 
vinolippa sisääntulon päällä on tyylikäs.  

aloasema toimii tiloissa edelleen ja sen yhte-
yteen on tehty terveyskeskus vuodeosastoineen 
saman suunni elijan piirustusten mukaan. a-
lo-asemalla on tilaa kahdelle paloautolle, luentosa-
li, toimistotilaa ja varastoja. Valkoinen ulkoväritys 
on ohjannut ympäristön muutakin värimaailmaa 
myöhemmin. Vuokatin alueen kasvu on herä änyt 
tarpeen perustaa oma asema Vuoka iin.

Valkoiseksi maala u asema torneineen toimii 
maamerkkinä kunnanviraston aukion tuntumassa. 

3.43 Sotkamon siunauskappeli, kirkonkylä (M)
moderni siunauskappeli

Sotkamon hautausmaakangas on lohkaistu vuon-
na 1809 Sopalan talon mailta. 1880 – luvulta olevan 
muistitiedon mukaan isovihan aikaan karjalainen 
rappari on hiihtänyt kangasta pitkin pakoon sen 
verran lujaa, e ä ensimmäinen jälji äjä oli luo-
vu anut ja huudahtanut ”ah, pääsit sie, ihalainen, 
karkkuun!”, mikä huudahdus oli muita jälji äjiä 
lujasti huvi anut. Tästä alkaen kangasta on nimi-
te y Ihalaisen kankaaksi. 

Kappeli on valmistunut vuonna 1958 arkkitehti 
Veijo Martikaisen suunnitelmien mukaan. Alkuun 
tiloja lämmite iin puukamiinalla. Vuonna 1997 

aloite iin arkkitehti Jorma Tepon suunnitelmien 
mukaan laaja saneeraus- ja laajennustyö, jolloin 
kappelin ala kaksinkertaistui. Laajennukseen si-
sältyivät muun muassa vainajien säilytystilat, jää-
hyväishuone, sakasti ja aula sekä eteistilat. Myös 
kappelisalia laajenne iin ja urut siirre iin kappelia 
etuosaan. Ulkopuolelle lisä iin tiilipintainen kel-
lotapuli. 

Kappeli sijaitsee kummulla keskellä hautaus-
maata. Ka o on teräväharjainen ja lappeet laskeu-
tuvat suojaavasti sivuille. Sisääntuloa rytmi ävät 
katos pilareineen ja kellotapuli. Sisätila on valoisa 
ja vaalea. Suuret ikkunat kappelin pohjoissivulla 
lii ävät visuaalisesti sisätilat ulkotilaan. Jorma Te-
pon tekemät muutokset pehmentävät ansiokkaasti 
alkuperäistä hieman kalseaa rakennusta.

Kappeli on kul uurihistoriallisesti arvokas. Sii-
hen lii yy sekä normaaleja aineellisia arvoja, et-
tä mi aamaton määrä henkisiä arvoja.  Kappelin 
itäpuolella on arkkitehti Ulla Hjeltin (os, Lukkari, 
Juurikkalahti) suunni elema muistoristi. Hautaus-
maalta löytyy vieläkin vanhoja hautamuistomerk-
kejä 1800 – luvulta ja sisääntuloväylän vieressä 
sijaitsee erillinen sankarivainajien hautausmaa. 
Kappelin itäpuolelta löytyy ortodoksien kirkko 
(katso Sotkamon tsasouna, kirkonkylä). 

3.44 Sotkamon tsasouna 
(rukoushuone), kirkonkylä (M)
ortodoksinen rukoushuone 

Sotkamon seurakunnan hautausmaan itäpuolella 
sijaitsee ortodoksisen uskontokunnan paikallinen 
rukoushuone eli tsasouna. Vuonna 1961 valmis-
tuneen pienen rakennuksen suunni eli tampe-
relainen kaava-arkkitehti Eero Alapeuso. Ton i 
on lohko u Susilahden tilasta, joka aikaisemmin 
kuului Kansalan talon maihin. Suomen arkkipiispa 

aavali vihki rukoushuoneen Jumalansynny äjän 
suojeluksen muistolle 10.9.1961. Aikaisemmin or-
todoksien hautausmaa-alueeksi oli erote u seura-
kunnan hautausmaan etelälaidalla sijaitseva rinne.

Aikakautensa arkkitehtonisen hengen mukai-
sesti toteute u pyhäkkö minerii iseinineen ja 
korkeine piikkitorneineen oli varsin kaukana his-
toriallisesti vanhimmista ortodoksisen perinteen 
rakennusmuodoista. Yleisvaikutelmaa hallitsivat 
kirkkosalin nauhamaiset ikkunarivit ja al aritilan 
lähes koko pohjoisseinän ka anut lasi. Seurakun-
talaiset eivät kylläkään nähneet ulos kirkkosa-
lista, mu a al aritila kylpi valossa. Arkkitehti 
Alapeuson suunni elemaa ikonostaasia ei Sot-
kamon rukoushuoneeseen tehty. Taiteilija Helge 
Dahlman maalasi pyhäkköön sekä suurikokoisen 
al ari-ikonin Kristus Kaikkivaltias e ä ikonos-
taasin paikalle pohjoisseinän puolelle Herran 
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Äidin Annan syntymän ja ns. Jerusalemilaisen 
Jumalansynny äjän ikonit. Vastaavasti maalasi 
hän eteläpuolen seinälle Kristus Kaikkivaltiaan 
ja Jumalansynny äjän suojeluksen aiheet. Ikono-
gra sesti merki ävin työ oli kirkkosalin kalto-
pöydälle, solean eteen sijoite u Smolenskilaisen 
Jumalansynny äjän ikoni 1800-luvulta. 1970 – lu-
vulla rukoushuoneeseen hanki iin etros Sasakin 
kauniita ikoneita. Vuonna 1986 rukoushuonee-
seen saatiin Sasakin suunni elema ikonostaasi 
suurenmoisine koristeleikkauksineen. Oulun 
metropolii a Leo vihki 2.11.1986 pyhäkön Juma-
lansynny äjän suojeluksen kirkoksi. 1990-luvulla 
kirkkoon saatiin etros ja Maria Sasakin valmis-
tamat poikkeuksellisen arvokkaat, hienostuneet 
kirkkolippuikonit.

Vuonna 1989 Sotkamon Jumalansynny äjän 
suojeluksen kirkon piha-alueelle valmistuivat 
Heikki Konosen jo 1970-luvulla tekemän karja-
laistyylisen portin ja aitauksen (Susilahden puoli) 
ohella arkkitehti Esko ei olan suunni elemat ja 
Kaavin Kiven valmistamat kiviset por ipylväät se-
kä rautapor i. Ne ovat rauhoi aneet pihaa.

Vuonna 1991 Kajaanin seurakunta toteu i ark-
kitehti Erkki Helasvuon jo 1980-luvulla tekemän 
suunnitelman kirkon ulkoasun muu amiseksi. 
Arkkitehti Esko ei olan ja insinööri Kyösti Hei-
non loppuun saa aman suunni elutyön ansiosta 
piikkimäinen torniosa muute iin Välimeren mai-
den vanhaa arkkitehtuuria jälji eleväksi ja kirkko-
salin kaarimaiset seinäikkunat perinteisemmiksi. 
Jo ennen kirkoksi vihkimistä sisätilan interiööriä 
oli korja u arkkitehti Erkki Helasvuon suunnitel-
mien mukaan siten, e ä hallimaisen tilan luonne a 
pehmentämään tehtiin pylväiköt.

Sotkamon Jumalansynny äjän suojeluksen kir-
kossa toteute iin myös Kainuun ensimmäinen ns. 
praasniekkajuhla vuonna 1974 jumalanpalveluk-
sineen, ristisaa oineen ja vedenpyhityksineen. 
Samoin Sotkamon ortodoksiselta hautausmaalta 
alkoi myös ortodoksisen perinteisen hautausmaa-
kul uurin tunnetuksi tekeminen ja elvy äminen, 
kun Heikki Kononen valmisti standardimaisten 
matkalaukkuhautakivien oheen Juuan yötikön 
vanhauskoiskalmiston esikuvien mukaisesti tehdyt 
hirsigro ut eli hautakatokset. Ne ovat pohjoisen 
kul uurialueen vanhinta hautausmaakul uuria, 
jossa routaisen maan vuoksi tunne iin väliaikaiset 
talvihaudat suojakatoksineen ja erilliset kirkolliset 
siunatut hauta-alueet. Gro u oli pohjoinen vastine 
Välimeren maiden (gro uhauta) kivisarko ageille. 
Juuri Sotkamosta saatiin 1970-luvulla hirsiset, tai-
dokkain puukoristeleikkauksin varustetut gro ut 
myös Kainuun ortodoksien keskushautausmaalle 
Kuluntalahteen.

Paloaseman torni talvella.

Tsasouna.
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Sotkamon Jumalansynnyttäjän suojeluksen 
kirkko on ikonimaalari etros Sasakin taiteellises-
ti hyvin tasokkai en ikonien ansiosta nykyisellään 
hienostuneimpia suomalaisen jälleenrakennuskau-
den pyhäköistä. Kirkon sisäinteriööri ja ulkoasu 
muodostavat ehyen kokonaisuuden. 

Sotkamon rukoushuone on kul uurihistorial-
lisesti poikkeuksellisen arvokas irtaimiston myö-
tä. Yksityiskohtia myöten tyylillisesti kaukaiseen 
Välimereen lii yvien piirteiden kau a sulavasti 
luontoon sulautuva kirkkomaa muodostaa koros-
tuneen visuaalisen kontrastin läheiseen luterilai-
seen kirkkomaahan. Vahinko, e ei vanha tsasou-
nan ulkoasun perinteinen muotokieli ole rii änyt. 
Yksityisomistuksessa oleva Kukkulan tsasouna on 
näistä kahdesta perinteisempi ja alkuvoimaisempi 
(katso Kukkula, Sipinen).

vanha työväentalo

Sotkamossa työväenliikkeen toiminta alkoi vuonna 
1906, mu a se viralliste iin vasta seuraavana vuon-
na. Sotkamolaisen työväenliikkeen näkyvimpiä ni-
miä ovat olleet kansanedustajat Ma i Meriläinen 
Naapurinvaaralta, Heikki Mustonen Tuhkakylältä 
ja Osmo olvinen Sipisiltä. erustamisensa jälkeen 
Sotkamon kirkonkylän työväenyhdistys alkoi puu-
hata työväentaloa ja rakentaminen aloite iin vuon-
na 1908. Jäiden aikaan paikalle kuljetetuista puista 
rakenne ua hirsitaloa kutsu iin aluksi Torpaksi 
tontin nimen mukaan. Alkuaikoina talossa toimi 
lähinnä tea eri ja pide iin iltamia. Vuonna 1933 
Sotkamon Työväen Opintoyhdistyksen omistama 
talo huutokaupa iin ja se siirtyi ir ijärvi Oy:n 
omistukseen. Tämä antoi talolle nimen ir i. So-
tien aikaan talo siirtyi Vuohenki Oy:lle puolustus-
laitoksen varastoksi ja heti sotien pääty yä talon 
lunasti Sotkamon SKDL antaen talolle taas nimen 
Torppa. Maailmansotien jälkeen työväenyhdistyk-
sen toiminta kasvoi, jolloin tiloja korja iin ja laa-
jenne iin. Talossa pide iin tansseja, juhlia ja muita 
tapahtumia. 1990 – luvulla rakennuksessa toimi 
ravintol. Nykyään toiminta on hiipunut ja tiloja 
käytetään enää tilapäisiin tarpeisiin. 

Työväentalossa on kivisokkeli, hirsirunko on 
lautavuora u ja kate on huopaa. Ikkunat on vaih-
de u uusiin yksiaukkoisiin, mikä on ollut ulkonä-
ölle vahingoksi. Sisätiloja ovat suuri eteinen, sali ja 
kahviotila kei iöineen. Salissa on näy ämökoroke. 
Sisäpinnat eivät ole alkuperäisiä.

Työväentalo on kul uurihistoriallisesti arvokas. 
Sen rakennushistoriallinen arvo on kuitenkin alhai-
nen nykyasuisena. Rakennuksella on tunnearvoa, 
joka on sidoksissa vanhenevaan omistajakuntaan, 

joten rakennuksen tulevaisuus on arvoitus. Asema-
kaavassa rakennusta ei ole ote u esille. Rakennuk-
sen ympäristö on hoitamatonta ken ää, joka mat-
kailuarvoja korostavassa pitäjässä on vaikea asia. 

Vanha kirkonkylän ajaniemen nimi on perimätie-
don mukaan vaihde u Syntiniemeksi, koska kirk-
komatkoillaan väki majoi ui niemelle ja muu ui 
paheiden pesäksi. erikainuulaista huumorinta-
jua osoi ava niemi nimineen sijaitsee vanhan ja 
poispuretun pääpappilan läheisyydessä.  Niemi on 
luonnonkaunis ja harjumainen, joskin kalliopohjai-
nen, ja varsin kapea. Niemen pellot ovat vanhoja ja 
reunoilla kiertää puurivistöjä, jotka tekevät aluees-
ta arvokkaan oloisen. 1970 –luvulla pohdi iin pit-
kään niemen käy ötarkoituksen muu amista mu-
seoalueeksi, mu a hanke ei o anut tulta.

Kasvilajeista huomionarvoisia ovat nurmitatar 
ja keltasauramo. Nii y on mainio lisä taajaman ar-
vokkaimmassa ympäristössä. Aika ajoin esiintyy 
arvioita, e ä niemi tulisi rakentaa.

Nii yä tulisi hoitaa. Nii o tai laiduntaminen säi-
ly äisivät alueen ominaisuudet. Rantojen puustoa 
on harvenne u ja niemi onkin nykyään hyvin tun-
nelmallinen iltakävelykohde kyläläisille.

vanha matkailijakotirakennus, maakunnallisesti 
arvokas
Sotkamon matkailun ja urheilun keskus ennen sotia
vanha kivikellari

Kirkonkylän Laukkolahden ranta oli aikoinaan 
vene- ja laivaliikenteen keskus. 1800 – luvun puo-
livälistä lähtien sen rannalle alkoi syntyä pieniä 
puoteja ja kauppoja ja vuosisadan lopulla syntyi 
Laukonlahdelta uusi päärai i koko niemialueen 
poikki. 

Tikkasen matkailijakodin alkuvaiheet lii yvät 
leipomo- ja kauppatoimintaan tämän syntyneen 
pääraitin varrella. Matkailijakotia varten paikalle 
tehtiin pieni rakennus vuonna 1893. Yksikerrok-
sista muutaman huoneen taloa joudu iin laajen-
tamaan varsin pian, ja varsinainen suururakka 
tehtiin 1920 – luvulla, jolloin talo laajeni ja nousi 
kaksikerroksiseksi. Hurja suosio 1930 – luvulla 
loihti omistajat aja elemaan uuden hotellin ra-
kentamista läheisen Kullankukkulana tunnetun 
harjun sivuun. Vuonna 1938 kunta puolsi hotel-
lirakennuksen tekoa Kullankukkulan puolelle, 
mu a toinen maailmansota katkaisi hankkeelta 
siivet. 

Tikkaset olivat ostaneet ja kulje aneet hirret 
puretusta Hirvensaaren verstaasta. Sodan syty yä 
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hirret käyte iinkin sirpalesuojien rakentamiseen ja 
pol opuiksi halkojen puu eessa, vaikka tulevan 
hotellin kaikista huoneista oli jo tehty huonevara-
ukset. Rakennuspaikalle jäi muistoksi vain kivi-
jalka ja sen alapuolinen vanha kivikellari. Talossa 
alkoi sodan jälkeen tuolloin säännöllinen matka-
laisten huoneenvuokraus, joka jatkuu edelleen. So-
dan jälkeen talossa alkoi säännöllinen matkalaisten 
huoneenvuokraus, joka jatkuu edelleen. Tiloissa 
toimi myös kunnan kirjasto vuosina 1948 – 1953.

Harjaka oinen rakennus on hir ä. etoniperus-
tainen ja lautavuora u talo on varuste u T – ikku-
noilla. Koristeita on minimaalisesti ja tyylillisesti 
rakennus on klassismia.

Talo koostuu kahdesta keskikäytäväisestä ker-
roksesta, joista ylemmässä ovat majoitushuoneet, 
ja alemmassa vastaano o-, kei iö- ja ruokailutilat. 
Rakennuksen länsipäädyssä on suuri kaksikerrok-
sinen lasiportaikko. uutarhassa on klassista tyyliä 
edustava pieni puutarhamaja, ja pysäköintitilan 
sivussa edellä maini u vanha kiviholvikellari, sekä 
varasto. ienen puutarhan puusto koostuu lehti-
kuusista ja sem ramännyistä.

Tikkasella oli hyvä maine ja sinne kokoontui 
kirkonkylän ihmiset mitä erilaisimpia tapahtumia 
varten. Ravintolatilana ja erilaisten juhlien pito-
paikkana Tikkanen oli kuuluisa. Matkailijakodissa 
ovat yöpyneet mm. presiden i U. K. Kekkonen ja 
kirjailija Ilmari Kianto. Tiloissa on yöpynyt luke-
maton määrä muitakin silmää tekeviä.

Tikkasen historiaan lii yy oleellisesti liikunta 
ja etenkin talviurheilu. 1920 ja 30 – luvuilla hiih-
toa vakavasti harjoi avien keskuudessa havai iin 
viereisen Hiukanharjun muodostavan hienon har-
joitusmaaston, varsinkin kun jääaikaan sekä itään 

öllyvaaralle, e ä toisaalta länteen Vuokatin maas-
toihin pääsi keskeiseltä paikalta helposti. 

Kainuussa oli hiihtoa harraste u ”maailman 
sivu”. Kainuulainen suksimalli oli pitkä ja tar-
koite u järven jäälle. Metsästyksessä käyte iin 
lyhyempiä. Vanhimmat kirjalliset merkinnät ”kal-
huista” eli suksista Kainuussa ovat vuodelta 1663. 
Kajaanilaisia pide iin Suomessa erikoisin hyvinä 
hiihtäjinä aina 1800 – luvun loppupuolelle saakka 
ja maineen perusta oli ns. kajaanilainen suksi, jo-
ta valmiste iin etenkin altamossa ja uolangalla 
koko maahan. Välineitä kehi i tuolloin mm. ka-
jaanilainen tehtailija Herman Ren ors esimerkiksi 
patentoimalla suksivoiteen.

Sotkamossa hiihtokisoja ale iin harjoi aa vuo-
desta 1891. Kilpailun maali oli pappilan rannassa, 
ja nopein suksimies oli pappilan renki Olli Korho-
nen. Matkustajakotia ale iin tarvita hiihtäjien ma-
joituksessa, kun Suomen Urheiluopisto ja Suomen 
Latu keksivät Sotkamon paikaksi hiihtoleireilleen 
1930 – luvulla. Ensimmäiset olympiakatsastukset 

pide iin Sotkamossa tammikuussa 1936, jolloin 
Tikkasen matkustajakoti toimi niiden majapaik-
kana. Sotkamoon oli rakenne u 40 -metrinen mäki 
matkailijakodin takamaastoon lähelle hautausmaa-
ta. Mäessä pide iin mäkihyppymiesten olympia-
katsastukset jo vuonna 1934. Mäki uusi iin vuonna 
1935, jolloin päästiin hyppäämään 55 metrin mä-
keen ja hyppyri oli siten tuohon aikaan Suomen 
suurin. Nykyään siitä on jäljellä enää vauhdino o-
tornin pilarien kannat maastossa ja tuskin havai a-
va aukko puustossa. arhaillaan paikalla oli neljä 
erilaista ja eri-ikäistä hyppyrimäkeä. Vuoka iin 
rakenne iin 1940 – luvun lopulla urheiluopiston 
edeltäjä Vuokatin maja ja lähelle matkustajakotia 
”mannermainen hiihtohotelli” Hiukanhovi. Uu-
sien majapaikkojen myötä Tikkasen merkitys ur-
heilijoiden majoituspaikkana väheni.

Tikkasen rooli on ajan myötä muu unut muu-
tenkin. Yhä hienompien rakennusten ja tilojen 
rakentaminen lähistölle on muu anut käy äjä-
kuntaa. Lähistön rakennuskannan uusituessa ra-
kennus on jäänyt ympäristössään yksin. Jo 1970 
– luvun alussa länsipuolelle tehtiin Sotkamon en-
simmäinen elemen ikerrostalo ja sitä ennen naa-
puriin rakenne iin osuuskaupan unkkiskiinteistö. 
Nyt alueella ei ole ton eja rauhoi avia ja rajaavia 
piharakennuksia, joten yksityisyyden puu umi-
nen luo alueesta vaikean.

Matkustajakoti on rakennushistoriallisesti erit-
täin arvokas kokonaisuus. Sen kunto on osin vain 
tyydy ävä ja rakennus elää kohtalon hetkiään. 
Matkustajakodin kul uurihistoriallinen merkitys 
on eri äin suuri.

Kirkonkylä taajamakuvassa rakennuksen selkeä 
massa vaiku aa katukuvaan positiivisesti. Kesällä 
2007 maala u julkisivu takaa rakennukselle näky-
vän aseman pääkadun varressa jatkossakin.

vanha ja arvokas kivitalo
laivalaiturin jäänteet
arkkitehti Ulla Lukkari

Kirkonkylän pääkadun varressa Laukkolahden 
rannassa sijaitsee vanha laivalaituripaikka, johon 
vuonna 1886 peruste iin Toivolan kievari. Se toi-
mi laivaliikenteen keskuksena aina 1930 – luvul-
le saakka. Laiturista ei ole jäljellä nykyään kuin 
jäänteet naapurin eli Meriläisen talon kohdalla 
Syväsalmen puolella. Kievarin tilalle rakenne iin 
vuonna 1939 Säästöpankki. Suunni elijoina toimi-
vat arkkitehdit Ulla Lukkari (myöhemmin Hjelt) 
ja Liisa Kar unen, joista Lukkari oli kotoisin Juu-
rikkalahdesta ja suunni eli myöhemmin muitakin 
rakennuksia Sotkamoon.
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ankkirakennus on kaksikerroksinen ja siihen 
lii yy yksikerroksinen asuinosa kulmi ain. Näi-
den väliin on sijoite u pääsisäänkäynti asuintiloi-
hin. Rakennus on rapa u ja kate u saumapellillä. 
Aumaka o oli vielä 1990 – luvulle saakka kate u 
savitiilillä. ihan puolen erkkeri on kaunis. Raken-
nus on tyylillisesti sekoitus unkkista ja klassismia. 
Katossa ja räystäissä on Ulla Lukkarin rakennuk-
sille tyypillisesti muistumaa japanilaisesta raken-
tamisesta.

Toivola on remontoitu perusteellisesti ja poikke-
uksellisesti vanhan arvo tunnustaen ulkopintojen 
suhteen. Sisätiloissa on tehty pieniä muutoksia. 
Kadun puolen vanhat pankin ovet on säilyte y ja 
niihin on kiinnite y talon historiasta kertova taulu. 
Remontin suunni elusta vastasi arkkitehtitoimisto 
Sillman Kajaanista.

Toivola on eri äin arvokas kiinteistö kirkon-
kylän pääraitilla. Sillä on tärkeä asema pääkadun 
kiintopisteenä ja nykyisessä asussaan se korostaa 
paikkakunnan virey ä oivallisesti. Talon remon-
tointi on ollut kul uuriteko!

erinomaisen suuri maisemallinen arvo
konsuli Rolf Klärich

Hiukan harjun nokka Hurtinlammen ja Sapsojär-
ven välissä on ikivanha venevalkamapaikka, sot-
kamolaisten ”kotiranta”. Niemen seutu tunne iin 
aikaisemmin Haminana, mu a kun kuntakokous 
31.8.1890 myönsi veneentekijä Juho Karpille oi-
keuden tehdä paikalle mökkinsä, ale iin niemestä 
käy ää nimeä Tuulensuu, joka virallistui vuonna 
1907. Kauppias Kalle ekka Vuori Kajaanista os-
ti Tuulensuun vuonna 1916. Häneltä sen taas osti 
insinööri Väinö Kunnas Kajaanista vuonna 1934. 
Vuonna 1938 tulivat Tuulensuuhun asukkaiksi 
maatalousneuvoja An i Juntunen vaimonsa Jo-
hannan kanssa. He asuivat vanhassa talossa vuo-
teen 1946, jolloin taloon muu i autoilija Reino 
Reunanen perheineen. Tilalle on rakenne u uusi 
talo 1970 – luvun alussa, ja nykyään sen omistaa 
Merijalin makeistehtaan omistajanakin toimineen 
oululaisen konsuli Rol  Klärichin perikunta. Klä-
rich toimi kansainvälisen Rotary Internationalin 
presiden inä vuosina 1980–81. 

Huvilana toimiva rakennus on hyvin loivahar-
jainen. Siinä on lautavuora u yläosa ja etoninen 
alakerta. Rakennus on umpiasiallinen ja täysin ko-
risteeton. Talon suuret ikkunat antavat järvelle ja 
Vuokatille.

Kirvesmies Keijo Tervo rakensi Hurtinlammen 
puolelle pyöröhirsisen saunarakennuksen 1970 – 
luvun alussa.

Toivola.

Uhtua eli Kahden köyhän talo.

Uusi Saijanlahden komea  aitta.
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Tuulensuun rakennuksilla ja isolla tontilla pui-
neen on poikkeuksellisen suuri maisemallinen ar-
vo kirkonkylän ympäristössä. Niemen kärki näkyy 
suoraan Kainuuntielle, kahdelle järvelle, Hurtin-
lammelle ja Hiukan harjulle. 

Rakennuksilla on kasvavaa rakennushistorial-
lista arvoa. Hurtinlammen rannan naapuruston 
saunat muodostavat mielenkiintoisen asemakaa-
vallisen juonteen.

3.50 Uhtua eli kahden köyhän 
talo, kirkonkylä (P)
muhkea kivitalo
arkkitehti Eino Pitkänen
Uhtuan vanha piha-aitta

Kirkonkylälle muodostui 1900 – luvun alkuvuosi-
na pääväylä, joka sai vähitellen myös katumaisia 
piirteitä. Uhtuan kauppaliike rakenne iin vuon-
na 1919 näin syntyneen Kainuuntien ja Akkonie-
mentien risteykseen. Uhkea ja hyvin koristeellinen 
nikkarityylinen puurakennus oli varsinainen kylän 
komistus. Talossa toimi apteekki vuosina 1919 aina 
17.2.1940 saakka, jolloin kauppakartano paloi pa-
lopommin räjähdyksen aiheu amassa tulipalossa. 

Nykyään paikalla sijaitsee todella jyhkeä kak-
soisrakennus, jonka rakennu ajat Kansallis-Osa-
ke- ankki ja Kajaani Oy ovat olleet talon yleisesti 
tunnetun kutsumanimen ”kahden köyhän talo” 
pohjalla. Suunni elijana toimi arkkitehti Eino 

itkänen Kajaanista. Talo on valmistunut vuonna 
1958. Sen rakenteet ja materiaalit ovat olleet ajan-
kohtaan nähden korkealaatuisia. Kate on auma u 
ja savitiiltä. Julkisivu on ruskeaa jalorappausta ja 
korkea sokkeli taas hio ua granii ilaa aa. elli-
tykset ja vedenpoisto ovat kuparia. 

Rakennuksen massoi elu on massiivista. Ra-
kennus jakautuu kahteen kaksikerroksiseen osaan, 
joita yhdistää yksikerroksinen sisäänkäynti portai-
neen. Massoi elulla on koroste u rakennu ajien 
asemaa yhteiskunnassa. Takasivulla korkeiden 
osien kohdalla on kaksi kaunista porrashuone a 
ikkunoineen. 

orrashuoneiden pinnoissakin on koroste u 
laatua, sillä la iat ja porraspinnat ovat kauniisti 
toteute ua mosaiikki etonia. Ovien kahvat ovat 
suunni elijalle tyypillisiä ns. pukinsarvikahvoja. 

Vanhan kauppakartanon palolta säästynyt ait-
tarakennus sijoi uu nykyisen talon takapihalle. 

unamulla u ja lautavuora u hirsiai a on yk-
sikerroksinen ja siinä on upote u katos. Kate on 

etonitiiltä. Rakennus on varastona, mu a sen ul-
koinen olemus kaipaisi siistimistä.

Uhtuan kiinteistöllä on rakennushistoriallista ja 
taajamakuvan kannalta erityistä merkitystä. 

yksi vanhimmista asuinpaikoista Sotkamossa
henkilöhistoriaa
kaunis pihapiiri

Saijanlahden historia on pitkä. Talon nimeen sisäl-
tynee lappalaisperäinen miehennimi. Ensimmäi-
sessä verolue elossa vuodelta 1555 Sotkamosta 
mainitaan aavo Säkkinen Saija ladhen niemestä. 
Saidanla  esiintyy verotiedoissa isona tilana en-
simmäisen kerran vuonna 1695. Tällöin paikalla 
asui Sotkamon kappalainen acharias Uhl radt ja 
talo oli puolen man aalin tila. Talon isäntänä toi-
mi hänen jälkeensä poika Erik, joka oli Sotkamon 
ensimmäinen nimismies vuosina 1713 -1724. Vuon-
na 1722 Saijanlahdessa pirtissä olivat ensimmäiset 
Sotkamon maaperällä pidetyt käräjät. Isovihan ai-
kana vuonna 1723 talo polte iin maantasalle. Talo 
jakaantui kahteen osaan vuonna 1780.

Saijanlahden maisemia.
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Saijanlahden kau a on kulkenut sekä talvi- e ä 
kesätie itään Kuhmoon ja aina Karjalan puolelle 
saakka. Talvitien kulki Saijanlahdesta jäätä pit-
kin Ruokoniemelle, kesätie taas kangasta pitkin 
Valkolan sivuitse Riekinkankaalle ja siitä edelleen 
Kourulehtoon. Vanhaa kesätietä löytää vielä pai-
koin maastosta (katso Riekinrannan vanha tie, 
Riekinranta). Saijanlahden historiasta löytyy myös 
varhaista autoliikenteen historiaa, sillä talossa on 
ollut pitäjän ensimmäinen amma iautoilija. Nikke 
Kleme i omisti kuorma-auton ja myös henkilöau-
ton, joka perimätiedon mukaan oli kuulunut Hella 

uolijoelle.
Saijanlahden talot paloivat vuonna 1910, ja lä-

heisyyteen pellolle rakenne iin Uusi Saijanlah-
den pihapiiri. ihapiiri on nelisivuinen ja suuri-
kokoinen. äärakennus on väritykseltään vaalea 
ja muut rakennukset punamulla uja. ääraken-
nus on tehty vuonna 1930. Hirsirakennuksessa on 
umpikuisti, eteinen, pir i, kei iö ja kaksi kamaria. 
Yläkerta on remontoitu asuinkäy öön ja taloa on 
muutoinkin kunnoste u perusteellisesti vastikään. 
Taloa vastapäätä on kohtuullisen suurikokoinen 
nave a, jossa on hirsinen lehmänave a, varastoja 
ja muhkea heinävin i ajosiltoineen. Eteläsivulla 
on tallirakennus saunoineen ja pohjoissivulla pit-
kä viisiosainen ai a. Sen hirsinen osa kätkee neljä 
varastoai aa ja rankorakenteinen osuus toimii ny-
kyään autotallina. Ai arakennus on korja u ja se 
on hyvin edustavassa kunnossa. Ovien päällä on 
kamanaikkunat ja vesikouru on puinen.

Uusi Saijanlahden pihapiiri pihapuineen on kau-
nis. Se ero uu laajalle ympäristöön, sillä se sijait-
see keskellä peltoaukeaa. ihapiirillä on keskeinen 
maisemallinen rooli Juholankylän kylämaiseman 
eteläosassa. ihapiiri on rakennushistoriallises-
ti arvokas kokonaisuus ja omistajan myönteinen 
suhtautuminen tulee vielä nostamaan sen arvoa 
vastaisuudessa.

kirkonkylä (P)
vanha kirjakaupparakennus mansardikattoineen
kaunis rantamaisema

Laukkalahden laivalaiturin läheisyyteen tehtiin 
vuonna 1893 pieni asuinmökki, joka siirre iin 
vuonna 1920 nykyiselle paikalleen katujen riste-
ykseen. Alkuperäiselle paikalle rakenne iin hirres-
tä uusi talo kirjakaupaksi. Talon rakensi vuodesta 
1897 kirjakauppiaana (kaupparekisterissä 8.6.1897) 
toiminut Simo Nykänen, joka oli käynyt Kuopiossa 
kurssin puhelinkeskuksen hoitoa varten. Alkujaan 
rakennuksessa toimi muun muassa kunnantoimis-
tona, kirjastona ja Sotkamon ensimmäisenä puhe-

linkeskuksena. Kirjakauppaa talossa pide iin aina 
1980 – luvulle saakka. Nykyään kauppa on varas-
tona, mu a asuintilat ovat yhä käytössä. 

Kaupan isot ikkunat portaikkoineen antavat 
Laukkalahdelle. Kaupan kuisti pihan puolella 
on alkuperäisessä kunnossa. Talossa on peltinen 
mansardika o, kauniit T – malliset ikkunat ja pa-
neelivuoraus. Sisäsivulle on tehty uudisosa 1950 
– luvulla. ihan puolella on myös vanha autotal-
lirakennus ja 1990 – luvulla tehty uusi asuintalo, 
sekä alussa maini u vanha asuinmökki työtilana. 
Kirjakaupparakennuksen asuintilat ovat osin alku-
peräiset ja siihen kuuluu myös asuintiloina käytet-
ty yläkerta parvekkeineen. Rakennus sijaitsee tii-
viisti Niemeläntien varrella ja yhdessä vanhemman 
mökin kanssa muodostaa kauniin puistomaisen 
kohdan rannan tuntumassa yhdessä suurten pui-
den kanssa.

rapparitarinat
pihapiiri, erityisen suuri päärakennus
kivinavetta

Valkolan historia on pitkä. Varmuudella paikalla 
tiedetään asutun jo 1600 – luvun lopulla ja 1700 – 
luvun alun raaka ja vihamielinen aika tunnetaan 
Valkolan kohdalla monien hurjien tarinoiden kaut-
ta. 

Tyypillinen kertomus kulkee seuraavasti: ”Rappa-
rit olivat liikkeellä ja varoitusvalkea Kalmovaaran 
päälle sytyte y. Talon väki kiirehti karkuun taka-
maastossa sijainneille pienille saunoille ja varapir-
teille. Vain talon tytär jäi jälkeen, sillä häntä huole i 
talon uuniin jääneet paistokset. Hän juoksi taloon 
takaisin ja samassa pelmahti rapparien joukko jo 
pihalle ja siitä sisälle. Kauhuissaan talon väki kui-
kisteli puiden takaa ja jatkoi si en karkumaille. 
Rapparit mellastivat, pitivät nuotioita pitkin yötä ja 
huutelivat muutaman päivän talon läheisyydessä. 
Väki palasi hiljalleen talolle ja kun päästiin pir iin, 
nähtiin kauhistus: talon ty ö ripuste una uunin 
sivuun, väkivaltaisen kuoleman irvistys kasvoil-
laan. Näky herä i kauhua ja sitä pelä iin pitkään 
muistikuvana”. Tarinasta on erilaisia versioita ja se 
on levinnyt laajalle.

Ylisotkamo 53 Valkola sijaitsee aivan Kiimasjärven 
rannan tuntumassa, joten sikäli kerro u rapparita-
rina tuntuu usko avalta.

Vanhimmat merkinnät talosta löytyvät historian 
vuodelta 1712. Nykyään Valkolassa on vanha pi-
hapiiri, joka on kahden suvun omistuksessa. Alku-
jaan täsmällinen rinkipiha on pääosin vielä jäljellä. 
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Siihen kuuluvat päärakennus, puolikas kivinave a 
talleineen, ns. pihapir i, piha-ai a, vilja-ai a ja jau-
hoai a ovat sen rakennuksia. 

äärakennus on ollut todella pitkä. Siinä on ol-
lut yhteen kytke ynä kaksi savupir iä, kamarit 
ja salit: käytännössä kaksi isoa taloa. Samoin pu-
re u toisen puolen kivinen nave a talleineen ja 
latoineen on ollut mahtava pari nykyään jäljellä 
olevan kivinavetan kanssa. Talosta on poiste u 
vanha savupir i ja kamarit Korhosten puolelta, ja 
silti taloa on jäljellä yli 30 metriä. Runko koostuu 
yhä kahdesta pir iosasta, joista toinen on kama-
reiksi muute u vanha savupir i. Komulaisten 
puolelta löytyvät komea hirsipir i, sali, kei iö ja 
kamarit. Erikoisuutena ovat sivusta täyte ävät ja 
ylälii ymäiset uunit, joiden malli on ajalta, jolloin 
siirry iin savupirtistä savupiippukauteen. Siten on 
helppo uskoa perimätietoa, jonka mukaan suurin 
osa taloa olisi rakenne u 1800 – luvun alkupuo-
lella. Samoin tiedetään perimätietona, e ä talo on 
toiminut väliaikaisena pappilana kaksi vuo a ja 
koulunakin vuosina 1927 - 35. Ope ajat asuivat 
kahdessa kamarissa. Talvisodan aikaan talossa toi-
mi Kuhmon alueen muonituskeskus. 

ihapir i koostuu kahdesta vanhasta raken-
nuksesta, aitasta ja pihanpäärakennuksesta. Ne 
on perimätiedon mukaan rakenne u 1800 – luvun 
puolivälin tienoilla. iha-ai a on suorasivuinen ja 
kolmiosainen matala tavara-ai a. Sitä on siirre y 
noin sijansa verran länteen alkuperäiseltä paikalta. 
Vilja- ja jauhoai a ovat molemmat suorasivuisia 
perusrakennuksia ja rakenne u noin 150 vuo a 
si en.

Kivinave a toimii varastona ja on tyypillinen 
lohkokivistä ja yläosan hirsistä koostuva nave a. 
Silta ei ole tallella.

Talo sijaitsee päätien varressa ja sillä on suuri 
maisemallinen merkitys. Suuret lehtikuuset talon 
sivulla korostavat sen asemaa. Vanha Vienantie 
kulki talon kau a ja rei i näkyy lähimaastossa 
mm. Aholan kohdalla ja siitä kirkonkylän suun-
taan. Samoin Kuhmon suuntaan kulkiessa Valko-
lan itäpuolelta löytyy vanha Kuhmontie kiviloh-
kareista koo uine pienimuotoisine kivisiltoineen.

Valkolan talolla on poikkeuksellisen suuren ta-
lon ympäristö, jonka rakennuskanta on rakennush-
istoriallisesti arvokasta. Erityisesti päärakennus on 
erikoishuomion arvoinen historioineen. Kohde on 
kul uuriympäristöohjelman arvokohteita.

Niemelän vanha kirjakauppa aamuauringosa.

Hirvensaaren patsas.
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5.4  

Juurikkalahti – Teerivaara – Varpuniemi

vanhoja pihapiirejä ja Varpuniemen entinen pappila

Kiantajärven ympäristön kylät sijoi uvat järvien 
rannoille ja vaarojen rinteille. Järveä on jo varhain 
kutsu u myös Kiandoksi. Järvessä on syvänne 
Hautaniemen kohdalla ja se on ollut kuuluisa ka-
lapaikka ammoisista ajoista. Syvänteen kohdalla 
on erikoinen, suuri kivipaasi aivan erään huvilan 
rannassa ja sen epäillään olevan lappalaisten uh-
rikivi tai ns. seita. Kivessä ero uu hauska ihmisen 
naamakuva. 

Vanha karjalaisten Maanselän rei i Laatokalle 
eli Nousia Venäläisen rei i on kulkenut järven 
kau a ja samaa rei iä ovat käy äneet myös rap-
parit noustessaan Kainuun vesille jo asutuksen 
alkuajoista lähtien.

Järven niemissä on vanhoja taloja, joista muun 
muassa Itä- ja Lehtoniemessä on yhä vanhaa raken-
nuskantaa jäljellä. Kiviniemen pihapiiri ympäris-
töineen on alueen kaunein kul uurihistoriallinen 
kohde.

Varpuniemessä on vanha pappila sivuraken-
nuksineen ja sen arvo on yli muiden mitä histo-
riaan tulee. Teerivaarassa on mm. Vuorimäen talo 
ja Juurikkalahdessa aivan erinomaisesti säilynyt 
Hongikon pihapiiri ympäristöineen. Juurikkalah-
dessa ja Vuokatin vaarojen kainaloissa on todella 
kauniita vanhoja ja yhä käytössäkin olevia perin-
nemaisemia. 

Karjalaisten kauppareitin vartta.
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vanha pihapiiri

Harmaa Hakkaralan pihapiiri sijaitsee lehtomai-
sessa Tammovaaran rinteessä omassa rauhassaan. 

ir irakennus, nave a, talliai a, piha-ai a, riihi 
kylkeisineen, ruumenhuone, lato ja sauna ovat 
pihapiirin rakennuskantaa. Hyvin tyypillisen 
kainuulaisen päärakennuksen erikoisuus on sen 
kookas hirsikuisti. Hirsinave a on hyvin huonossa 
kunnossa ja romahtamaisillaan. Kaksiosainen ait-
tarakennus on kaunis, yksinkertainen hirsiraken-
nus 1800 – luvulta.

Tiilika einen riihi on yksi parhaiten säilyneistä 
Sotkamossa. Rakennus on suurikokoinen ja rus-
ke unut kauniisti. Talon henkilöhistoriaan lii yy 
kirjailija Veikko Huovinen ja kotiseutumiehenä 
tunne u Unto ”Uti” Korhonen.

Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas tyy-
pillinen kainuulainen pihapiiri. Läheisyydessä ylä-
rinteessä on toinen rakennushistoriallisesti tärkeä 
kohde, Kummala.

mahdollinen seitakivi

Hautaniemi on kallioinen, pääasiassa mäntyä ja 
kuusta kasvava niemi. Sen nokassa on noin 2,2 m 
korkea ja 2-3 m paksu kivi huvilan kohdalla ran-
nassa. Kivi on jossain määrin erikoisen näköinen, 
aivan kuin joku olisi nostanut sen pystyyn. Ker-
toman mukaan kyseessä on lappalaisten muinai-
nen seitakivi. Kiantajärven ympäristössä on useita 
samankaltaisia kiviä, esimerkiksi Lehtoniemessä. 
Hautaniemen nimi on peräisin niemen edustalla 
olevasta järven haudasta, jolla on syvyy ä jopa 32 
metriä. Se on yhdessä Rytilahden itkälammen 
ja Nuasjärven Mulkkusaarten edustan hautojen 
kanssa syvimpiä kohtia Sotkamon pitäjän alueella.

4.3 Hautaranta, Kiantaperä (P)
tyypillinen vanha päärakennus

Samalla suvulla 1800 – luvun puolivälistä ollut 
Hautarannan talo sijaitsee Maanselän karjalaisten 
kauppareitin varrella ohjakosken suulla. erimä-
tiedon mukaan talon mailla on ollut kylän vanha 
tilapäinen hautausmaa. Luultavasta nimi on kui-
tenkin peruja tervanpoltosta, jota on harjoite u 
paljon talon läheisyydessä muutaman kilometrin 
säteellä. Rannan tuntumassa sijaitsevan pihapiirin 
rakennuksia ovat muuna muassa 1930 – luvulta 
peräisin oleva päärakennus, jolloin talossa toimi 
myös kyläkauppa. Talo on ollut asu una 1970 – 
luvulle, jonka jälkeen sitä on käyte y kesäasunto-
na. Talon edustalla on ollut kylän tervahamina ja 

ui oaikaan talossa yöpyivät ui omiehet. Talvisiin 
majoite iin talon kamarissa metsätyönjohtajia.

Talossa on pir i, eteinen, kei iö ja kaksi kama-
ria. Ikkunat ovat T – mallia ja talo on rimalauta-
vuora u.

Kohteella on historiallista ja rakennushistorial-
lista merkitystä.

vanha pihapiiri erikoisessa maastossa
kivinavetta

Vanha Eevalan talon entinen Lepikkoahon torp-
pa Jormas 47 on muute u itselliseksi varhain ja 
nykyinen pihapiirin rakennukset ovat 1800 – lu-
vun lopulta. ir irakennus, kivinave a, piha-ait-
ta ja vilja-ai a muodostavat ehyen kolmisivuisen 
pihapiirin lehtomaisessa ympäristössä. ihapiiri 
sijoi uu Vuokatin vaaraketjun ( arkuan- ja No-
ronvaarat) jyrkän rinteen ja Mustinjoen puoleisen 
Hepolehdonmäen väliseen kuruun. 

ohjoissivulla sijaitsevaa päärakennusta on 
laajenne u sekä korjailtu mm. vuonna 1957. Län-
sisivun kivinave a on kookas ja sen yläkerrassa 
on heinäsuoja. Navetan ikä ei ole tiedossa, mu a 
se lienee tehty muiden rakennusten lailla 1800 – 
luvun lopulla. Läheisestä Vuokatinvaaraketjun 
rinteestä on kiviä löytynyt varmuudella tarpeeksi. 
Kaksiosainen piha-ai a on hirrestä ja sekin on noin 
satavuotias. Rakennus on koristeeton ja kaksiker-
roksinen. Myös vilja-ai a on periyksinkertainen 
talonpoikaisai a.

Hepolehdon pihapiiri on osin kerroksellinen, 
mu a edustaa silti eheää kainuulaista talonpoi-
kaista mallia. Rakennuksilla on rakennushistori-
allista merkitystä.

4.5 Hongikko, Juurikkalahti (M)
rakennushistoriallisesti erikoisen arvokas pihapiiri 
rakennuksineen ja ympäristöineen

Juurikkalahden kylän eteläpuoleisen vaaran met-
säisessä rinteessä sijaitsee eri äin hieno AlaSotka-
mo 46 (80) Hongikon pihapiiri. Lehtomainen ym-
päristö, kumpuilevat rinnepellot, koivukuja piha-
tiellä ja koko vanha rakennuskanta neliömäisen, 
hyvin tiiviin ja matalan mallisen pihan ympärillä 
on sykähdy ävä. Talon noteerasi kirjassaan Kai-
nuun mailta myös paikalla käynyt ahkera kansan-
perinteen kerääjä ja tallentaja Samuli aulaharju 
Kainuun matkallaan 1800 – luvun lopulla.

Hirsinen päärakennus pihan pohjoissivulla vuo-
delta 1886 on suhteellisen kapearunkoinen, vain 
noin kuusi metriä leveä. Rakennus on edelleen mul-
tiaisperustainen. erustuksessa on kainuulaisi ain 
epätavalliset tuuletustorvet keskellä sijaitsevaan 
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kuoppaan. Torvet olivat tavallisia ohjanmaalla. 
ienen ja kauniisti toteutetun pariovisen umpikuis-

tin kau a saavutaan eteiseen, jonka perällä on pieni 
hellahuone. Eteisen oikealla sivulla on pir i uunei-
neen. Eteisen vasemmalla puolen on kaksi pientä 
makuuhuone a uuneineen. Rakennuksen ikkunat 
ovat T – mallia. Kuistin ikkunoissa ja paneeleissa 
voi havaita kansallisroman isia piirteitä. Ka ovuo-
lien päät etenkin kuistissa ovat erikoisen sirot.

Nave a väliköineen (Sotkamossa tanahua) ja 
heinälatoineen sijaitsee pihan eteläsivulla. Navet-
ta on kivestä vuodelta 1918, joskin yläosa on hir ä, 
kuten asiaan kuuluu. Heinälato on hirsinen ja sii-
nä on kansallisromantiikkaan tyyliltään vii aava 
päätyikkuna. Navetan pihasivulla välikön oven 
kohdalla on katossa rontooni.

ihapiirin länsisivulla on arviolta noin satavuo-
tias kaksiosainen ja suorasivuinen piha-ai a, jossa 
toinen osa on kärryai a ja toinen tavara-ai a.

Itäsivulla sijaitsee talli-ai arakennus. Rakennus 
koostuu itse asiassa kahdesta rakennuksesta, jotka 
on yhdiste y ja sen jälkeen vuora u rimalautavuo-
rauksella. Tallin oven päällä räystäällä on rontoo-
ni. Varaston puoli kätkee sisäänsä tallia vanhem-
man ai arakennuksen.

ihapiirin pohjoispuolella pellon laidalla on 
vanha savusauna. Itäpuolella vanhan pihapolun 
varrella on pieni vilja-ai a. Se on suoraposkinen 
otsa-ai a, jonka ulosaukeava ovi kauniine saran-
oineen on alkuperäinen. Tuuletusreikä on vinoris-
timallia ja siinä on reikään sopiva puinen tuuletuk-
sen säädinpuu! Oven edessä on säilynyt siltapuu.

Aitan takana on riihi kylkeisineen. Riihi lienee 
tehty 1800 – luvun lopulla, sen ovi on alkuperäi-
nen. Kaikkien rakennusten sisätilat ovat alkuperäi-
sessä asussa. Ympäröivillä pelloilla on kaksi latoa 
ja pihatien varressa vanha maitolaituri.

Hongikon rakennuskanta on malliltaan siroa ja 
lukumäärältään se on täydellinen. Kohde on raken-
nushistoriallisesti erikoisen merki ävä ja maakun-
nallisesti arvokas. eltoaukea rakennuksineen on 
maalauksellinen ja pienympäristönä hyvin hoidet-
tu. Kohde on pienmaisemaltaan edustava. Kohteen 
säily äminen on paikkakunnan kul uuriperinteel-
le erikoisen tärkeää, koska yhtä täydellisiä pieniä 
pihapiirejä ei Sotkamossa enää ole. Kohteen ainoa 
heikkous ovat peltiset ka eet, jotka kyllä suojaavat 
rakennukset mainiosti, mu a eivät ota huomioon 
kohteen herkkää ainutlaatuisuu a. Toisaalta koh-
de ei ole museo ja kate on ajallemme tyypillinen 
jokamiehen kate. 

Läheisyydessä puolen kilometrin päässä Nur-
mestien länsipuolella sijaitsee maakunnallisesti 
arvokas Uuden Kaura-ahon laidun hakoineen.

Hautaniemen seita.

Hepolehto.

Hongikko.
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4.6 Itäniemi, Kiantaperä (P)
erikoinen historia, juttuperinne
sissipäällikkö Olli Tiainen
aitat

Itäniemen talo sijaitsee kauniissa maisemassa pel-
toaukealla, joka rajoi uu Kiantajärveen laskeutu-
vaan lepikkorinteeseen. Talo sijaitsee Maanselän- 
eli Nousia Venäläisen kuvaaman karjalaisten kaup-
pareitin varressa. Taloon lii yy tarinoita, joista kes-
keisin sijoi uu sarkasodan vaiheisiin, jolloin talon 
isäntä on huijannut venäläisiä ja taloon on jäänyt 
suuri rahamäärä. Itäniemestä puhu aessa viita iin 
tähän tapahtumaan talon rikkauden lähteenä. Ta-
rua tai to a, tarina on sotkamolaisille joka tapauk-
sessa tu u. On myös tarinoita, jonka mukaan talo 
on toiminut sissipäällikkö Olli Tiaisen tukikohtana 
Suomen sodan aikoihin vuonna 1808. Varsinainen 
majapaikka tai oikeastaan synnyinpaikka Tiaisella 
oli kuitenkin Tiilikanaution torpassa Älänteen raja-
mailla Tiilikan rajakiven läheisyydessä. Tarinassa 
Tiainen oli karannut miehi äjien kynsistä, ja venä-
läiset etenivät Maanselänrei iä pitkin etsien samal-
la Tiaista joukkoineen. Venäläiset saivatkin Tiaisen 
kiinni lopulta uolangalla, mu a vain hetkeksi, 
sillä erään talon isännän ja emännän avustuksella 
hän pääsi karkuun, joskin sukkasillaan. 

itäjänhistoriateoksessa Itä mainitaan peruste-
tun itselliseksi tilaksi vuonna 1760. Isossajaossa 
talon nimeksi muute iin Itäniemi. Ison tilan van-
hasta rakennuskannasta ei ole jäljellä kuin ai oja. 
Vanha vilja-ai a on erikoinen hirren paksuuden tai 
oikeammin ohuuden vuoksi, sillä sen hirsillä on 
paksuu a alle kymmenen sen iä. Otsallinen, suo-
rilla poskilla varuste u rakennus on sisältä kaunis 
ja sen laaritkin ovat tallella. Ai a on kookas, ja se 
on korja u Ympäristökeskuksen avustuksella ken-
gi ämällä ja asentamalla pärekate.

iha-ai a on eri äin hienoa työtä. uutavara on 
erikoisen hyvää ja aitan ylimmät sivuhirret ovat ns. 
ruusulla eli kaartuvat ulospäin. erimätiedon mu-
kaan ai a on tehty suurten nälkävuosien jälkeen 
peräti kirkonrakentajien toimesta, mikä jäljestä 
päätellen on helppo uskoa. Muuten suorasivuisen 
aitan erikoisuutena ovat sen oviaukot, sillä raken-
nusta on siirre y ympäri ja puhkaistu entiseen ta-
kaseinään uudet oviaukot.

Kohteella on paikallistarinoihin lii yviä arvoja 
ja yhtymäkohtia sekä rakennushistoriallista merki-
tystä. Itäniemen väli ömässä läheisyydessä sijait-
see Saunaniemen kivikautinen asuinpaikka.

4.7 Jokela, Kiantaperä (P)
vanhoja ja erikoisen pieniä rakennuksia

Aivan Kivijoen suiston rantatörmän kummulla si-
jaitsee pienen pieni pihapiirin jäänne, jonka jäljellä 
olevat rakennukset ovat erikoisia pienen kokonsa 
vuoksi. Samanlaisia lähinnä uudisrakentamisen 
yhteydessä esiintyneitä asuinrakennelmia on ym-
päristössämme ollut huoma avan paljon, mu a ne 
ovat si emmin hävinneet erilaisista syistä johtuen 
ja käyneet harvinaisuuksiksi. Jonkin verran saman 
tyypin rakennuksia löytyy lähinnä suurten tilojen 
pihanpäinä eli rakennuksina, joissa asui esimer-
kiksi rengit.

1900 – luvun alussa tehty kahden huoneen 
asuinrakennus koostuu umpikuistista, hellahuo-
neesta ja kamarista. Huoneet ovat kooltaan mitoi-
te u sängyn koon mukaan. Kalusteet ovat tallella. 

uoliksi pärevuoratussa ja kauniisti sään ruske a-
massa talossa on kauniit ja keltaiseksi maalatut ris-
tikkoikkunat klassisin vuorilaudoin. Kuistin vuo-
raus on tehty käsin höylätystä puolipon ilaudasta 
vaihtelevin leveyksin. Tulisijoja on kaksi ja tietysti 
eri huoneissa, joten pienessä talossa on kaksi luon-
nonkivistä savupiippua lähes vierekkäin!

ihalla on vielä jäljellä taloa vanhempi koristee-
ton ja yksiosainen ai a, jota on käyte y puotina eli 
kauppana vuosisadan alussa. Rannan tuntumassa 
sijaitsee pieni savusauna, joka edustaa tyypillistä 
kainuulaista arkaaista rakennusmallia. Hirsisen 
osan edessä on lautainen eteisosa, jossa on ollut 
tila pesumuurille. 

Jokela on harvinainen pienen pihapiirin alkupe-
räisasuinen ympäristö ja rakennushistoriallisesti 
arvokas.

Ympäristö on lehtomaista ja pajukoitumassa 
umpeen. ihapiiriä sivuaa paikallistie, joten sillä 
on arvoa myös tievarsimaisemakohteen. Veneestä 
katsellessa mökki ero uu jokisuuhun. Läheisyy-
dessä samalla niemellä on Kiviniemen kuvankau-
nis pihapiiri ympäristöineen (katso Kiviniemi, 
Kiantaperä).

4.8 Kiantaperän koulu, Kiantaperä (P)
vanha tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus

Kiantaperälle on valmistunut koulu vuonna 1950 
samojen piirustusten mukaan, kuin tehtiin koulut 
Riekinrannalle, Kuninkaanlahdelle, Korvannie-
melle, Rekivaaralle, Teerivaaraan ja Varisvaaralle. 
Tyylillisesti hirsirakennus on hyvin yksinkertais-
ta klassismia. Keltamullatun rakennuksen pihan 
länsipuolella sijaitsee matala sivurakennus saunoi-
neen ja eteläpuolella on ollut urheiluken ä. Kou-
lutoiminta paikalla loppui vuonna 1968. Rakennus 
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on yksityisomistuksessa ja se on säilynyt alkupe-
räisasuisena mäntykangasmaastossa.

Rakennukset ovat alkuperäisasuisia ja siten niil-
lä on suuri kul uurihistoriallinen arvo.

hieno pihapiiri lumoavan kauniissa ympäristössä
kulttuurihistoriallisesti ja museaalisesti arvokas raken-
nusperintökokonaisuus

Kiantajärven rannoilla on monia kauniita niemiä 
ja Kiviniemi on niistä kauneimpia. ihatie kulkee 
männikköisen kankaan läpi ja kaartaa alaspäin 
kohti pihapiiriä ai ojen sivuitse. Samaiselta tieltä 
pääsee myös talon sahalaitoksen ja suuren puima-
larakennuksen luokse, sekä naapuritalon raunioil-
le. Kiviniemen pihapiiri sijaitsee hyvin lähellä vesi-
rajaa. ihapiiriin kuuluu päärakennus, kivinave a 
talleineen ja ai oineen, rantasauna, ai oja, vanha 
kuivaamorakennus, autotalli ja pieni leikkimökki. 

Kiviniemi on kyläläisten keskuudessa kuului-
sa siinä asuneen Arhaman pariskunnan vuoksi. 
Isäntä Kusti lähti nuorena poikana vuonna 1902 
Amerikkaan ja työskenteli mm. veturinkulje aja-
na. Kotiin pala uaan hän avioitui Elina Tuhkasen 
kanssa, joka oli koulutukseltaan talouskoulunopet-
taja. Isäntä toimi kansanedustajana vuosina 1917 
– 1945. Emäntä piti kauppaa Kiviniemen luhdissa 
1920 – luvulla.

Kiviniemen talo on erikoisen hyvin säilynyt 
vanha maalaistalo 1800 – luvulta. Taloa on leven-
ne y vuonna 1936. Talossa on korkea umpikuisti, 
T – ikkunat ja keltamultamaala u vaakavuoraus. 
Kuistin ovi on kaksiosainen ja sen päällä oleva ik-
kuna on hyvin pikkuruutuinen. 

Talon edessä on kohoumana vanhemman talon 
pohjakiveys. Kivinave a ja luhti talleineen ovat 
L- muotoisen vastapäätä taloa muodostaen kol-
misivuisen pihan. Talon ja navetan välissä olevan 
pihatien pään sivussa sijaitsee kaunis rantasauna 
suurten puiden siimeksessä. Sen edessä on ran-
nassa useita luonnonkivistä tehtyjä aallonmurtajia 
ja laitureita, joista yksi kaartaa lahdelle, kauniisti 
kohti Vuoka ia. Rantasauna on hirrestä, kaksiosai-
nen ja sen järvisivulla on pitkä kuistiosa. Saunan 
lähellä on hiekkarantapoukama, jonka rannalla on 
pusikon keskellä pieni nelisiipinen leikkimökki ja 
sen takana autotalli. ihatien varrella on suorasi-
vuinen ai a, jonka ovessa on Sotainvalidien veljes-
liiton kunniamerkki. Aitan vieressä on traktoritalli 
ja kuivaamorakennus. Kuivaamon tuuletusputki 
ha uineen on yhä tallella. 

Mäntykankaalla pihapiirin eteläpuolella on van-
ha varastorakennus, jonka takasivulla on toimiva 
tukkisaha. Varaston vieressä on korkea varasto ja 

Jokelan pikkupirtti.

Kiviniemen pihatie.
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kaksiosainen hirsilato yhden aumakaton alla. el-
tojen eteläpäässä on kaksiosainen heinälato.

Kiviniemi on henkilöhistoriallisesti arvokas 
ja rakennushistoriallisesti sen arvo on erityinen. 
Koko pihapiirin rakennuskanta on tallella ja vielä 
alkuperäisasuisena. Rakennuksista on huolehdi u 
juuri sillä tavoin, joka mahdollistaa niiden säilymi-
sen säästävällä tavalla. Kohde on kul uuriympä-
ristöistä pitävän toiveuni.

kruununtorppa
arvokas päärakennus

Vuonna 1847 peruste u Ylisotkamon Kummalan 
torppa sijaitsee Kiantajärven itäpuolisessa Tam-
movaaran lepikkoisessa rinteessä. 1930 – luvulla 
itsenäiseksi tilaksi ostetun tilan talo rakenne iin 
samaan aikaan ja se on nyt mainio esimerkki tuon 
ajan päärakennuksen rakentamistavasta. Hirsisen 
talon julkisivut on vuora u. Avokuisti on erikoisen 
kauniisti viimeistelty, ja muutenkin rakennuksen 
yksityiskohdissa näkyy rakentajan korkea osaa-
misen taso. Eteistilasta pääsee kahteen kamariin ja 
pir iin, jossa on tallella kaunis kiviuuni rupuineen 
(pol opuiden kolo uunin alla).

Ympäristö on lepikkoinen ja hakamaastoa on 
runsaasti vielä näkyvillä. 

Läheisellä Hautaniemen kalliolla sijaitsee saa-
melaisten seitakivi (katso Hautaniemi, Kiantajär-
vi). Kummalan lepikon etelärinteessä on Hakkara-
lan vanha pihapiiri (katso Hakkarala, Varisvaara).

kivikautinen asuinpaikka 

Asuinpaikka sijaitsee Ison Sapsojärven ja Kianta-
järven välisen Kuolasalmen itäpuolella, Rytilah-
den etelärannalla. Kiantaperälle johtava tie kulkee 
asuinpaikan eteläpuolitse. Alue on alavahkoa hiek-
kakangasta. Löydöt ovat kvartsi-iskoksia ja – esi-
neitä ja ne ovat tulleet esille vesirajasta.

Kuolasalmen alkuperäinen nimi on ehkä ollut 
Kalasalmi, mu a muu unut vieraskielisen virka-
miehen käsi elyssä: paikallisella murteella kun 
voidaan kysyä yhä vieläkin ”no onkos sitä kuaol-
loo tullu?”.

kerroksellinen pihapiiri hyvin säilyneine vanhoine 
rakennuksineen
kivinavetta
paja
perinnemaisema, järvenrantamaisema

Kiantajärven etelärannan Lehtoniemellä saa aa 
olla historiallista arvoa enemmän kuin äkkiä ar-
vaisi. Talon pohjoispuolella on kivistä ja kallioista 
maastoa, ja rannassa on muutamia muhkean ko-
koisia kivilohkareita. Joitakin niistä on tutki u ja 
niiden on epäilty olleen uhrikäytössä, mu a kun-
non todisteita ei ole löyde y. Muutamista kivistä 
on löyde y myös saamelaisten seitakivien piirteitä. 
Niin tai näin, Lehtoniemessä on vanha pihapiiri, 
joka kanna aa tuoda esille. erimätiedon mukaan 
pihapiiri on aikoinaan sijainnut noin sata metriä 
pohjoiseen nykyiseltä paikalta. Taloa pihatietä pit-
kin lähesty äessä rakennukset sijoi uvat peltojen 
ympäröimälle peltokukkulalle linnamaisesti ennen 
kaikkea navetan ulkonäön vuoksi. Kivinen nave a 
ja sen sivurakennukset on tehty kulman muotoon. 
Kiviosa on rakenne u 1900 – luvun alussa. ir ira-
kennus on 1920 – luvulta ja se on korja u perusteel-
lisesti vuonna 1962. Talossa on erikoinen ja pitkä 
avokuisti, jollaisia ei muulta Sotkamosta tunneta. 

Lehtoniemen peltoaukeaa.
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Koska umpikuisteja ei ole, niiden tilalle on tehty 
kaksi sisäeteistä, joista toisesta mennään pir iin 
ja kei iöön, ja toisesta kamarien ja salin puolelle. 
Sali on poiki aismallia. Talossa on erikoisen pit-
kät räystäät ja niiden vuoliaisten päät on veiste y 
kauniisti. 1960 – luvun remontissa osa ikkunoista 
on vaihde u yksiaukkoisiksi, jotka eivät sovellu 
talon henkeen.

ihapiirin pohjoissivulla on kaksiosainen pi-
ha-ai a, mikä tekee piiristä neliön muotoisen. 
Navetan puimalaosa jatkuu vielä neliöpiirin ul-
kopuolellekin, joten pihoja on ikään kuin kaksi 
kappale a. ihapiirin ulkopuolella on vilja-, liha-, 
ja jauhoaitat, paja, riihi, kuivaamo, latoja kauem-
pana rannassa rantasauna. Rakennuskanta on siis 
täydellinen. 

Suorasivuisessa vilja-aitassa on säilyte y van-
hat viljalaarit paikoillaan. Noin 200 vuo a vanha 
liha-ai a lienee ympäristön vanhin rakennus. Ai a 
on pieni ja otsamallia, kammio on pieni ja posket 
ovat suorat. Jauhoai a on koristelematon ja pieni 
rakennus. Vilja- ja jauhoaitoilla lienee ikää noin 
sata vuo a. 

Lehtolan pihapiiri on komealla paikalla järven 
rannassa ja se näkyy hyvin laajalla säteellä Kian-
tajärven selälle. Sillä on suuri merkitys järvimaise-
massa. Rakennuskannalla on suuri rakennushis-
toriallinen merkitys ennen kaikkea asemakaaval-
lisesti, pihapiirinä. Lehtolan maisema jos mikä on 
tyypillinen järvenrantaan sijoi uva perinnemaise-
ma. eltojen viljely ja näkymien pitäminen avoimi-
na järvelle takaavat tämän ympäristön säilymisen 
tulevaisuudessa.

Katso Suovaara – Mor elin haka, Teerivaara

4.14 Nurkkala, Juurikkalahti (P)
vanhoja rakennuksia

Juurikkalahden Nurkkalasta on tietoja 1900 – lu-
vun alusta alkaen. Nykyinen pihapiiri on tehty 
suurimmilta osin ennen sotia. Siihen kuuluu pitkä 
päärakennus, nave a, piha-ai a ja iso varastora-
kennus, sekä useita muita sivurakennuksia.

äärakennus on tehty vuonna 1939 ja siihen on 
lisä y ”elintasosiipi” 1980 – luvulla. Hirsirakennus 
on oikeastaan paritalo ja siinä on vaakasuuntainen 
lautavuoraus sekä harjaka o. Ikkunat ovat T-mal-
lia ja perustus luonnonkivestä. Kuistit ovat avo-
mallia ja kevyitä ulkonäöltään. Talon päädyissä on 
kummassakin kaksi pyöreää risti-ikkunaa.

Kerroksellisuudesta huolima a pihapiiri on 
huomion arvoinen. Sillä on rakennushistoriallista 
arvoa, ja talon väli ömän ympäristön vehreyden 
ristiriita muuten kivikkoiseen vaaramaisemaan on 
silmiin pistävää.

puistomainen haka

Vuokatin vaarajakson itäpuolella sijaitsevan Oh-
ra-Ahon tilan laidunalue muodostuu harmaalep-
pävaltaisesta hakamaasta ja metsälaitumesta, joi-
den lisäksi alueella on myös vähän kuusi- ja män-
tymetsälaidunta. uistomaisen hakamaan puusto 

Saunalehdon kauniita maisemia.
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on vanhaa ja järeärunkoista, ja puiden välissä on 
suuriruohoista tai heinäistä nii yä. 1900-luvun 
alusta saakka laidunne una olleiden alueiden 
käy ö jatkuu yhä ja hoito on suunnitelmallista. el-
lon päädyssä on erinomaisen tilakokemuksen tar-
joava puistomainen harmaaleppähaka. Harmaa-
lepät ovat harvinaisen vanhoja ja järeitä. Leppien 
välit ovat matalaksi syötyä ruohoma oa. Leppiä 
poistetaan sitä mukaan kuin ne kuivavat pystyyn, 
joten juuriversokasvua ei ole. Laidunkäy ö on 
satunnaista, mikä on ihanteellista hoitoa alueelle. 
Ohra-Ahon laidun on maakunnallisesti arvokas 
perinnemaisemakohde, jolla on edellytyksiä olla 
tulevaisuudessa todellinen harvinaisuus, mikäli 
sitä hoidetaan.

4.16 Rehula, Pökkelöperä, Juurikkalahti (P)
pieni pihapiiri vaaran rinteessä

Rehulan torpan pihapiiri löytyy hyvin kumparei-
sesta lepikkomaastosta Vuokatin Sa ulanvaaran 
itärinteeltä. Vanha talo, hirsinen nave a ja pi-
ha-ai a muodostavat pihapiirin yhdessä uuden 
loma-asunnon kanssa. Talossa on pir i ja kamari. 

irtin uuni ja sisustus ylipäätään ovat 1940 – luvul-
ta. Nave a on pieni ja matala; sen sivulla on tyypil-
linen sola ja vieressä heinälato, kaikki saman katon 
alla. Ympäristö luo kontrastin rakennusten kanssa, 
sillä näkymät ovat laajat ja kantavat pitkälle.

Rehulan pihapiiri on rakennushistoriallisesti 
huomionarvoinen.

4.17 Saunalehdon haka, Juurikkalahti (P)
maisemallinen haka

Saunalehdon haka sijaitsee kauniissa ympäristössä 
Kangaspuron notkossa Tolhovaaran rinteillä. uu-
aidan ympäröimä alue on kivikkoinen ja kivirau-
nioinen. Haassa kasvaa tiheä lepikko ja koivikko. 
Kasvillisuus on mesiangervoa ja suurruohoa, seas-
sa metsäkurjenpolvea ja puna-ailakkia. Alueella on 
lato. Hakaan lii yy myös laidunpeltoa.

ienimuotoisen alueen puusto on ylitiheää. 
Alueen pienen koon ansiosta sen säily äminen 
olisi kohtuullisen helppoa, ja paikan kauneuden 
vuoksi hyvin suositeltavaa.

Saunalahden laakso kokonaisuudessaan on ta-
vallista edustavampi perinnemaisemallinen ym-
päristö.

vanhoja rakennuksia hakamaastossa

Teerivaaran itärinteellä sijaitsee pieni pihapiiri 
pienen peltoaukean laidassa. Vaatimaton asuinsija 
on säilynyt kuin ihmeen kaupalla, vaikka paikka 

on ollut ilman asujaa jo pitkään. ihapiirissä on 
päärakennus, piha-ai a ja puuvarasto. Nave a on 
pure u noin kymmenen vuo a si en. ihapiirin 
pohjoissivulla oleva suuri siirtokivilohkare tutuu 
ikään kuin pihapiiriin kuuluvalta.

äärakennus on harvinainen, sillä siinä on säi-
lynyt vanha hirsinen kaksoispir i väliköineen. 
Toista pir iä on myöhemmin käyte y kamarina ja 
välikköön on rakenne u kei iötila. erimätiedon 
mukaan vanhempi pir i on tehty 1910 – luvulla. 
Rimalaudoitetun rakennuksen kamaripääty on 
huonossa kunnossa.

Rakennukset ovat hyvin tarkoituksenmukaisia 
ja koristee omia. iha-ai a on suorasivuinen ja 
yksiosainen matala tavara-ai a hirrestä. Kulunei-
suudesta päätellen ai a lienee tehty 1800 – luvun 
lopulla. 

ihapiiri on kul uurihistoriallisesti arvokas 
tyypillinen pieni asuinpaikka. Kunto on heikko ja 
rakennukset vaativat välitöntä huoltoa. 

ieniä peltoja viljellään, ja lähistöllä on todella 
hienoja perinneympäristöjä hakamaineen ja le-
pikoineen. Tämä Mor elin hakana tunne u alue 
on tosin jo osin mene änyt arvonsa perinne io-
tooppina. Entinen laidunalue muodostui vaaran 
pohjoisrinteellä ja sen alapuoleisessa puronotkossa 
sijaitsevasta harmaaleppävaltaisesta hakamaasta ja 
metsälaitumesta. Huomionarvoinen kasvilaji laitu-
mella oli rohtotädyke. Lisäksi jyrkällä rinteellä si-
jaitsevassa lepikossa oli lähteisiä tihkupintoja, joilla 
kasvoi mähkää ja maariankämmeköitä. Karjanhoi-
don lopu ua tilalla vuonna 1999 tuo amaton haka 
metsite iin ja maakunnallisesti arvokas kohde on 
hiipumassa metsäksi. 

isoluhti

Vuokatinvaaran tai uessa eteläpäästään mata-
lammaksi sijoi uu sen kaakkoisrinteeseen vanha 
asuinpaikka, josta on tietoja aina 1600 – luvulta 
saakka. Määtän suku on asu anut taloa aina vuo-
desta 1723 saakka eli isovihasta alkaen. Virallisek-
si uudistaloksi Takkula on maini u vuonna 1760, 
mu a sitä ennenkin Teerijärven läheisyydessä on 
sijainnut asuinsija, jota on kutsu u Tetriksi.

Vanhasta pihapiiristä on jäljellä vain pari ai aa. 
Ensimmäinen niistä on komea isoluhti, ja toinen 
on vilja-ai a. Isoluhti on kaksiosainen ja – kerrok-
sinen. ituu a sillä on kymmenen metriä ja leveyt-
tä viisi. Kammio-osa on kapea ja sillä on lähinnä 
koristelumerkitys. Kammiossa onkin kaksi suurta 
koristekuviota eli ruusuke a. Hirsikonsolien no-
kissa on niin ikään koristelua ja sisäänpäin aukea-
vat pystylautaovet ovet ovat alkuperäiset. Isoluhti 
lienee tehty 1800 – luvun alussa ja saman ikäinen 
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lienee myös pihatien varressa sijaitseva suorasivui-
nen ai a. Etelänpuoleinen sivu on hyvin kulunut, 
joten ai a on ollut näillä sijoillaan hyvin pitkään: 
ehkä rakentamisestaan saakka.  Aitassa on päre-
kate. 

Aitoilla on rakennushistoriallista merkitystä.
Takkulan ympäristössä on runsaasti viljelty-

jä peltoja ja hakamaita. Takkulan pelloilta kohti 
kaakkoa aukeaa kaunis maisema Teerijärvelle ja 
Teerivaaran rinteille.

vanha tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus

Teerivaaralla koulun pito aloite iin yksityiskodis-
sa jo vuonna 1929. Oikea koulu valmistui Teerivaa-
ran talon maista erotetulle palstalle vuonna 1943 
samojen piirustusten mukaan kuin tehtiin koulut 
Riekinrannalle, Kuninkaanlahdelle, Rekivaaralle, 
Korvanniemelle, Ontojoelle, Teerivaaraan ja Varis-
vaaralle. Asiallisessa rakennuksessa on myös tyyliä 
klassisia piirteitä. Koulussa on suuri eteistila, kaksi 
luokkasalia ja ope ajien asunnot kahdessa kerrok-
sessa. Rakennuksen pihan itäpuolella sijaitsee ma-
tala sivurakennus saunoineen ja pohjoispuolella on 
sijainnut urheiluken ä.

Rakennus toimi kouluna vuoteen 1968 asti, jon-
ka jälkeen se oli pitkään kunnan kesäleiritalona. 
Nykyään vanha koulu on metsästysseuran omis-
tuksessa.

Juurikkalahti (M) 
romanttinen mansikkahaka

Uuden Kauran-ahon komea laidun muodostuu 
harmaaleppä- ja kuusivaltaisista hakamaista ja 
metsälaitumista, jotka polveilevat kauniina tilan 
pihatien ja peltojen ympärillä. itkään jatkunut 
perinteinen laidunnus on luonut alueelle tuorei-
den nii yjen lisäksi myös harvinaisempia kasvil-
lisuustyyppejä, kuten ruohovaltaisia kuivia ketoja. 
Ahomansikka ja nurmitatar ovat alueella kasvavia 
huomionarvoisia kasvilajeja, kuten myös kissan-
käpälä ja jäkki, jotka huopakeltanon ja tuoksusi-
makkeen kanssa ovat eri äin yleisiä koko alueella. 
Laidunalueiden puuston rakenne vaihtelee, ja la-
hopuuta on runsaasti. Tilan laitumia on vuosikym-
menien ajan laidunne u ja perinteinen lypsykarjan 
laidunnus jatkuu yhä hoitosuunnitelman turvin. 

eltojen lomassa kumpareisessa maastossa pol-
veilevat perinne iotoopit vanhoine latoineen ovat 
maisemallisesti kauniita. Laidun soveltuisi hyvin 
matkailukohteeksi sijaitessaan Nurmestien sivus-
sa. Laidun on maakunnallisesti arvokas perinne-
maisema. Läheisyydessä on Hongikon erikoisen 

Suoniemen torppa.

Teerivaaran entisen koulun kaunista pihaa.

Vuorimäki.
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arvokas pihapiiri ympäristöineen (katso Hongik-
ko, Juurikkalahti).

vanha tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus

Varisvaaran ympäristössä koulua pide iin tilapäis-
tiloissa vuodesta 1926 lähtien. Koulurakennus val-
mistui vuonna 1939 samojen piirustusten mukaan 
kuin tehtiin koulut Ontojoelle, Riekinrannalle, 
Kuninkaanlahdelle, Korvanniemelle, Rekivaaral-
le, Teerivaaraan ja Kiantaperään. Asiallisessa ra-
kennuksessa on myös klassisia piirteitä. Koulus-
sa on suuri eteistila, kaksi salia ja tilat ope ajien 
asunnoille. Rakennuksen pihan pohjoispuolella 
sijaitsee matala sivurakennus saunoineen ja län-
sipuolella on ollut urheiluken ä. Koulutoiminta 
loppui vuonna 1962. Rakennus on huonokuntoi-
nen, yksityisomistuksessa ja sille kaavaillaan uu a 
käy öä. Ympäristö on ränsistynyt ja pajukoitunut. 
Nykyinen omistaja on pohtinut rakennuksen siir-
toa läheiseen järven rantaan matkailurakennuk-
seksi.

vanha pappilarakennus pihapiireineen, maakunnalli-
sesti arvokas

Varpuniemen alueen vanhoja asuinpaikkoja ovat 
olleet Haapala eli Varpuniemi ja Rikkola joka 
tunnetaan nyt paremmin yörälän ympäristönä. 
Ensimmäinen näistä on ollut puustellina ja toinen 
kappalaisen omistuksessa 1700 – alkuun saakka. 
Aiemmin Rikkola oli ollut vuokra una Rikkolan 
suvulle, mu a kun vuokraa ei kuulunut, talo tar-
kaste iin ja huoma iin, e ä siellä ei asunut enää 
ketään. Rikkola autioitui lopullisesti vuonna 1708, 
ja kappalainen möi Rikkolan Isak Schroderukselle 
eli uudelle Sopalan isännälle. Ele iin sarkasodan 
jälkeistä aikaa ja kappalaiselle ale iin etsiä uut-
ta pappilan paikkaa. Kappalainen asui tuolloin 
Sopalassa. Uudeksi kappalaisen pappilaksi os-
te iin Haapalan puustelli. Kappalaisena tuolloin 
toiminut Jaco  hydenius ei kuitenkaan paikasta 
pitänyt ja osti itselleen Hiltulan eli nykyisen Ter-
von talon. hydenius vali iin pian kirkkoherraksi 
Kuusamoon ja seuraaja sai tyytyä Varpuniemen 
Haapalaan. Sotkamoon ja Tervon taloon ehti kui-
tenkin syntyä myöhemmin kuuluisuu a saavut-
tanut poliitikko ja taloustieteilijä An i hydenius 
(katso Tervo, kirkonkylä).

Haapalan ympäristössä oli niitä terveellisyyden 
ja kauneuden elemen ejä, joihin pappiloiden si-
joituksessa pyri iin: puutarhamaisuu a vanhan 

talon ympärillä, kauniit kaukonäkymät Vuokatille, 
näkymät pihatien varteen ja pelloille, järvenrannan 
läheisyys, aurinkoisuus ja maaseudun ihmiskä-
den jä ämien jälkien näkyminen. Lisäksi tuohon 
aikaan pyri iin yleensäkin ”maaseudulle” eli irti 
kirkkojen ympäristöstä, mitä puolusteltiin Varpu-
niemen kohdalla myös mahdollisilla vainolaisten 
hyökkäyksillä.

appila oli kuitenkin kappalaisten mielestä liian 
vaikean matkan päässä varsinkin rospuu okausi-
na. Siksi päädy iin ratkaisuun, jossa uudeksi pap-
pilaksi oste iin Mustolan tila Tenetin rannalta. Var-
puniemen pappilasta tuli siten perintötila vuonna 
1885, jolloin Mustolan myyneet Hyvöset muu ivat 
paikalle. Varpuniemellä on syntynyt mm. presi-
den i St hl ergin isosetä Ga riel. Kirsti ergrothin 
kirja ”Oma muotokuva” kertoo pappilan elämästä 
1800 – luvun lopulla.

Varpuniemellä on ollut vanha puustelli, jonka 
jäänteitä oli jäljellä vielä 1970 – luvulla. Tuolloin 
rakennukset saunaa ja navetan latoa lukuun ot-
tama a pure iin ja osa materiaalista kuljete iin 

altaniemen pappilan korjaustarpeiksi. aikalla on 
yhä paljon puolilahoa purkutavaraa, mm. suuria 
hirsiä ja valtavan leveitä la ialankkuja, sekä poh-
jakiveykset vatukossa.

appilarakennus on tehty vuonna 1827 loivaan 
rinteeseen maaston korkeimman kohdan viereen. 
Rakennus on pohjois-eteläsuuntainen, pääsisään-
käynti on itään. Suuri pihapiirin on suhteessa ra-
kennuksen kokoon nähden. Se koostuu pienestä 
hirsiaitasta, kalustovajasta, ladoista, vastapäätä 
pappilaa sijaitsevasta hirsinavetasta ja nave aan 
nähden kulmi ain sijaitsevasta tallista. Lisäksi 
pohjoispuolella on sauna 1950 – luvulta ja vanha 
pariai a, sekä riihen jäänteet. Itäpuolella pellon 
keskellä sijaitsee vanha kaksikerroksinen vilja-ai a. 

ihan puolella päärakennusta on leveä pääkuisti ja 
pohjoispäädyssä pienempi palvelijainkuisti. ää-
kuistin keskeltä on luukku, josta pääsee rakennuk-
sen keskellä olevaan kiviholvikellariin. ääkuisti 
on tehty kesällä 2007 ja mukailee alkuperäistä avo-
kuistia, joka on näkyvissä säilyneessä vanhassa 
valokuvassa. alvelijainkuisti on pure u vuonna 
2006 ja tullaan rakentamaan uudelleen kesällä 2008 
mukaillen vanhaa. Julkisivulaudoitusta on uusi u 
kahdelta sivulta kesällä 2007 ja samalla rakennuk-
sen ulkoväritys muu ui punamullasta keltaiseen, 
mikä värinä on tyypillisempi päärakennuksille.

ihapiirin päärakennuksen paikka on piirin län-
sisivulla, mikä oli 1700-luvulta lähtien tietoinen 
valinta pappiloiden kohdalla. Myös se ihanne, et-
tä vanha talo rakennuksineen sijoi ui varsinaisen 
pappilan pihan ulkopuolelle ns. karjapihan puolel-
le, on toteutunut Varpuniemellä.
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Mansardika oinen pappila on tyyliltään myö-
häis arokkia ja siinä on tiukka karoliininen poh-
jakaava. Ikkunoissa on kustavilaiselle ja empi-
retyylille tyypilliset ristikarmit, mikä on tietysti 
puoltanut paikkaansa etenkin pappilan kohdalla. 
Karoliininen pohjakaava on ollut käytössä vielä 
1800-luvun alussa ja siten se on ollut virkataloon 
varsin sovelias. Nurkkapilasterit ja räystäskarnii-
sien muodot ovat mahtavat. Eteläpäädyssä ovat 
kamarit ja keskellä eteistila kapeine porraskome-
roineen ullakolle, sekä käynti isoon keskeissaliin. 

ohjoispäädyssä on kei iö ja pir i, joka on aikai-
semmin voinut olla myös ruokailuhuoneena.

Ullakolla on päädyissä kaksi kamaria, joiden 
matalat sivut ovat toimineet varastoina. Ullakon 
kamarit ovat hirsiseinäisiä, lämmöneriste yjä ja 
niissä on sivutäy öiset ylälii ymäiset uunit.

Alakerran tilat ovat korkeita, joskin nykyään 
niissä on tilaa madaltavat pinkopahvit. 

Esimerkiksi Haapajärven pappilan on raken-
nuksena ollut ennen muutoksia lähes samanlainen 
kuin Varpuniemi.

Varpuniemen entisen pappilan nykyinen pohjapiirros.

Alakerran sisustus on 1950-luvulta: maalatut 
pinkopahvit katossa, pinkopahvit seinissä ja ta-
pe i päällä, la iat maala uja lankkula ioita lu-
kuun o ama a salin la iaa, joka on lankute u 
uudelleen vanhan päälle ja ylimpänä juu ipoh-
jainen linoleumi. Salin pahvit tullaan remontin 
yhteydessä poistamaan huonon kunnon vuoksi 
ja esille otetaan vanha höylälautaka o.

Kamareissa ja salissa on pön öuunit, pirtissä 
on uuni ja kei iössä iso puuhella luonnonkivestä.

Yläkerran ullakkotila on pinnoi amaton ja kar-
kea, mu a kamarit ovat siistit ja hyvin mielenkiin-
toiset. Eteläpäädyn kamarissa on käsinmaala uja 
lautapinnat repeilleen pinkopahvin alla ja pohjois-
kamarissa sanomalehtitapetointi. Lehdistä osa on 
todella vanhoja, kuten on myös eteläkamarin uuni. 
Kamarien piiput ovat ns. makaavia hormeja.

Rakennus on palvellut pappilana, asuntona ja 
kesäasuntona. Nyt se otetaan mahdollisesti mat-
kailukäy öön, mikä puoltaa paikkaansa matkai-
luvaltaisessa ympäristössä rikastu avana lisänä 
(Vuokatista 8 km). Tiloja korjataan sisältä alkaen 
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2007. Sähköistys ja lämmitysjärjestelmä on uusit-
tava. Yläkerran ullakkoa kohennetaan pinnoiltaan. 

ääkuisti on huonossa kunnossa ja se uusitaan 
keväällä 2007 sellaiseen asuun kuin vanhimmat 
valokuvat esi ävät. Kirkkoherran pappilassa Sot-
kamon Toivonniemessä on ollut samantyyppinen 
kuisti, joskin leveämpi. Tästä kuistista on paljon 
kuvia. Myös päätykuisti uusitaan, sillä siihen tulee 
wc- ja pesutila. erustus on tehty suurista granii i-
lohkareista tasoi aen. Lisäksi on käyte y luonnon-
kiveä täy eenä. Alapohja on alta tuule uva ja sen 
kunto on hämmästy ävän hyvä. Julkisivuverhous 
on vaihtelevan levyistä puolipon ilautaa, paksuus 
tuuman. ilasterit ovat samaa lautaa. Vesilaudat 
ovat oikeastaan 2 8 tuumaista lankkua, joka on 
muotoiltu. Ikkunapenkit ovat lautaa ja ikkunoi-
den muuten yksinkertaisissa vuorilaudoissa on 
sivulaudoissa tyypilliset jo Antiikin ajoilta tutut 
uritetut pienet nappikoristeet. Ikkunat ovat kuu-
siruutuiset ja empiremäinen ristikarmi yläosassa 
suhteessa 1:2. Suurin osa lasituksista on vanhaa 
ja ohu a sekä mutki elevaa ”Iin lasia”. Ka o on 
tyypilliseen 1700-luvun lopun ja 1800-alun tapaan 
mansardi. Alun perin kate on ollut uralautaa, sit-
ten 4 kerroksista päre ä. Huopakate on aseteltu 
paikoilleen 40-luvulla ja nyt se on uusi u.

ihapiirin rakennuskantaa kohennetaan samalla, 
kun mietitään mm. navetan uusiokäy öä.

Ympäristön auten isuus siistimisen jälkeen näh-
dään matkailun vetovoimatekijäksi.

appilan pihapiiri ja peltoaukean puolikas kuu-
luvat tilaan. Kaivoja on ollut useampia, mu a nyt 
niiden kunto on heikko. Ympäristö oli päässyt 
pusikoitumaan, mu a uusi omistaja on riisunut 
pihapiirin pajukosta. ihassa on korkeaa kuusi-
puustoa, joka näkyy maamerkkinä kirkonkyläl-
le. Varpuniemi on museaalisesti ainutlaatuinen 
vanha pappilamiljöö, joka on uuden omistajan 
myötä pelaste u viime hetkellä. Vanha pappila on 
kul uurihistoriallisesti eri äin arvokas maakun-
nallinen kohde ja rakennushistoriallisesti todella 
arvokas. Uusi käy ö pyrkii pitämään sen arvot en-
nallaan ja tuomaan niitä paremmin esille. appilan 
lähiympäristö on metsi ymässä umpeen eikä 1800 
– luvulla ollu a näköyhtey ä järven rantaan ole 
enää. Vanhan Rikkolan asuinympäristön jäänteitä 
ei enää ole näkyvissä, paikalla on vain lepikkoinen 
mäenharjanne. 

Varpuniemi.

Tervonlahden vanha sauna.



166  

keto, lepikot
tyyppipäärakennus 1930 – luvulta
pihapiiri

Verotiedoissa Vaarankylän Kanalan Vuorimäen 
torppana aina 1900 alkuun esiintyvä talo sijaitsee 
aivan hurmaavan ja kumpuilevan peltoaukean 
keskellä Teerivaaran lakialueella. Vuorimäeksi 
kutsu u talo on ennen isojakoa sijainnut nykyi-
sen Mustinlehdon paikalla samalla kylällä, mikä 
sekoi aa talojen nimityksiä nykyään historiankir-
joihin verra una. 

äärakennus on tehty 1930 – luvulla ja siinä on 
pir i, eteinen ja kei iö, sekä kaksi kamaria. Ikku-
nat ovat T-mallia ja kei iössä on ns. sali-ikkuna. 
Samanlaisia päärakennuksia tehtiin samaan aikaan 
hyvin paljon. irtin alla on kivikellari, jonne johtaa 
kate u kiviseinäinen sisäänkäynti päädystä. Kuisti 
on kaunis ja matalapiirteinen. Sen vuoraus on van-
haa ja ikkunoiden päällä on kauniit vuorilautaleik-
kaukset. Sisäpinnat ovat pahvia ja tape ia. irtin 
uuni on todella suurikokoinen luonnonkiviuuni, 

Teerivaaran maisemia.

jonka etumuurissa ei ole hiilitilaa, vaan suoraan 
häkäreiän alla kolo hiilille. Tavallisesta poiketen 
hella kivihuuvineen sijaitsee uunin pitkällä sivulla. 
Sisustus on kaunis ja ehjä.

Nykyistä edeltänyt asuinrakennus on sijainnut 
pihapiirin koillispuolella. Nyt pihapiiriin kuuluu 
talon lisäksi suorasivuinen pariai a, kaksiosainen 
talliai a ja tiilestä muura u nave a talleineen ja 
saunoineen. Saunan takana sijaitsevat vilja-ai a ja 
riihi. Ympäristön ketomaisuus kukkamerineen on 
henkeäsalpaava ja jo se rii ää tekemään paikasta 
ikimuistoisen vierailijalle.

Vuorimäen talonpoikainen ja kerroksellinen pi-
hapiiri on ympäristöineen kokemus. ihapiiriä pel-
toineen on hoide u viimeisen päälle ja ahkerasti. 

Vuorimäki on rakennushistoriallisesti arvokas 
ja perinnemaiseman jäänteet ovat hyvin edustavia. 
Omistajat kieltävät kohteen valokuvauksen.
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5.5 
Kaitainsalmi – Kokkovirta – Kuninkaanlahti

vanhoja pihapiirejä ja modernia rakentamista

Kaitainsalmen historia on pitkälle myös vesilii-
kenteen historiaa. Kapea rei i Kuhmosta Ouluun 
kylän mäkimaastojen läpi on komeaa seutua ja 
salmen jälkeinen laaja Ärväänlahden luhta on ve-
silintujen paratiisi. Vanhimmat asutut paikat si-
joi uivat nykyisen elkolanmäen peltoaukealle, 
Teikarin eli entisen Kaitainvaaran läheisyyteen 
Ärvään ympäristöön ja Karppalan mäelle. Kirkon-
kylän pappilalla on ilmansuunnassa ollut nii yjä 

appilanvaaralla ja mm. mylly Kusianjokisuussa.
Oma mielenkiintoinen historiansa on Kunin-

kaanniemellä eli vanhalla Juholalla legendoineen 
ja Leppilän talon historiastakin löytyy mielenkiin-
toisia vaiheita. Ympäristössä on tehty ihmeellisen 
vähän arkeologisia löytöjä, sillä juuri tällaisen sal-
men ja jokisuiston ympäristössä hiekkakankaineen 

voisi helposti kuvitella olevan paljonkin merkkejä 
hyvin varhaisesta ihmisten liikkeistä. 

erinnemaisemia alueella on vielä näkyvissä ja 
mm. elkolanmäen ympäristö Tapiolaan saakka on 
kaunista ja vanhaa perinneympäristöä.

Veneilijälle seutu on rikas maisemallisesti ja sal-
men yli ävältä sillalta on mitä komeimmat maise-
mat vesille, etenkin Kiimasjärvelle. Sillan ympä-
ristö onkin maisemapor i kirkonkylää pohjoisesta 
lähesty äessä.

Kalastus on ollut tässä ympäristössä aina vah-
vasti läsnä ja kohteiden joukossa onkin siten mm. 
Herman Renforsin kalamaja ja saaressa sijaitseva 
amma ikalastajan pihapiiri.

Modernia ja uu a rakentamista edustaa erikoi-
nen 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 ”kalasta-
jan taloksi”. aikalla onkin asunut kalastuksesta, 
erityisesti muikkunuo auksesta, elantonsa use-
ammassa polvessa saanut artasen perhe. 1920 – 
luvulla kalaa vietiin ietariin saakka, si emmin 
kylän kaupat myivät kaiken mitä vain pyydyksiin 
jäi. Saari on kooltaan noin 300  300 metriä, ja sen 
lounaislaidalla olevan kummun etelärinteeseen on 
tehty pieni pihapiiri. Siihen kuuluvat päärakennus 
ja nave a, sekä isoja pihapuita, jotka näkyvät etääl-
le Jataniemen suuntaan. ihapiirin pohjoispuolella 
on maisemallinen peltoaukea, joka on jo kuitenkin 
kasvamaan umpeen.

äärakennus ja nave a on tehty 1940 – luvulla. 
Jyrkkäka oinen talo on talonpoikaisen ja ns. puo-
litoistakerroksisen mallin yhdistelmä. 

Saaren länsikärjessä kallion sivussa on pieni 
saunarakennus. Kauniisti maisemaan sijoite u 
rankorakenteinen pieni ja matalaka oinen raken-
nus on alkuperäisessä asussa.

Haaposaareen lii yy erikoista amma ihistoriaa 
vanhoine rakennuksineen ja saariympäristöineen.

Kohteella on kul uurihistoriallista arvoa ja se on 
vesiliikenteen maisemallinen kiintopiste.

5.2 Hautalehto, Hautaniemi (P)
erikoinen kaksikerroksinen päärakennus

Vanha Nyykoolin Kasperin torppa tunnetaan nyky-
ään Hautalehtona. Nyykooli on taas aikoinaan ol-
lut osa Naapurinvaaran suurinta tilaa eli Hildulaa. 
Talo on erote u Nyykoolin eli nykyisen Niskalan 
maista 1800 – luvulla. Kasperin torppa on sijainnut 
naapurinvaaralaisten venereitin tuntumassa, sillä 
Naapurinvaaran itäosien talojen yhteisranta on ”ai-
na” sijainnut Kasperin tuntumassa Koposenlahden 
puolella. Hautaniemen nimen takana on paikallista 
tervanpolton historiaa. Hautalehdon rannasta on 
löyde y vanha kivikautinen asuinpaikka.

Hautalehdon torpan poika kävi Amerikassa 
1900 – luvun vaihteessa. ala uaan hän lunasti ti-
lan itselleen ja rakensi nykyisin näkyvät rakennuk-
set. Torppa jäi paikoilleen, mu a sitä jatke iin sekä 
sivulle, e ä korote iin toisella kerroksella. Taloa on 
kunnoste u 1970 – luvulla. Ulkonäöltään rakennus 
korkeine kuisteineen muistu aakin Yhdysvaltojen 
itärannikon taloja. aikalliset ovat nimenneet talon 
kummitustaloksi, mikä johtunee koosta ja ikku-
napielien tummasta väristä. Rakennus on hir ä, 

perustus luonnonkiveä, vuorilaudat valkoiset 
ja ikkunat T-mallia. Talon kanssa kulmi ain on 
kolmiosainen, koristeeton ja punainen rakennus 
piha-ai ana. Sen takana eteläpuolen rinteessä si-
jaitsevat varasto ja rannan tuntumassa vaarallises-
ti romahtanut nave a. Lisäksi rannassa on sauna 
laitureineen.

Hautalehdon päärakennus on rakennushistori-
allinen erikoisuus. Ympäristö on paikoin pusikoi-
tunu a, ja nave a on vaarallinen rakennus. iha-
maalta on kaunis pieni kaukomaisema Vuokatille. 
Läheisyydessä on hevoslaidun mikä antaa ympä-
ristölle lisäarvoa.

5.3 Huusko, Kuninkaanlahti (P)
rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus
tienvarsimaisema

Vanha Okkola 55 sijaitsee untarikankaan laella 
ja Kuninkaanlahden tuntumassa. Isojaosta lähti-
en Huuskoksi nimitetystä talosta on jae u lähei-
nen Kankaanpään tila, jonne on siirre y muuta-
mia Huuskon vanhoja rakennuksia. ihapiiri on 
kolmisivuinen. ohjoispuolella on mahdollisesti 
1870 – luvulla rakenne u päärakennus, eteläsivul-
la hirsinen nave a ja länsisivulla piha-ai a vuo-
delta 1935. Tiilika einen päärakennus on kooltaan 
8 18 metriä ja edustaa kokonsa puolesta eri äin 
tyypillistä talonpoikaistaloa. Umpikuistin kau a 
pääsee suuoraan pir iin, josta kuljetaan kahden 
oven kau a saliin ja kei iöön, ja niistä edelleen 
päätykamareihin. Sisustus on osin alkuperäinen ja 
talon uunit ovat säilyneet. Taloa on korja u laajalti 
1920 – luvulla, jolloin siitä tehtiin koulukäy öön 
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 tal-
lirakennus. Tallissa kiinni on pienempi heinä- ja 
varastosuoja. Sen takana on hyvin pieni aikoinaan 
myllynä toiminut ai a.

ihapiirin ympärillä pellon laidoilla on useita 
sivurakennuksia: iso suorasivuinen vilja-ai a on 
arviolta 1800-luvulta, saman ikäinen ja suorasi-
vuinen liha-ai a, verkkoai a 1800-luvun alusta, 
savusauna vuodelta 1920 ja riihi. Silmäänpistävää 
on koristeiden, tai kuten ennen sano iin, ruu-
sukkeiden puu uminen kaikista rakennuksista. 

iha-aitoista toinen on viety Kankaalaan puolella. 
Naapurin pihatien varressa sijaitsee otsamallinen 
vilja-ai a, jossa on alun pitäen ollut lovetut posket.

Huuskon pihapiirillä on rakennus- ja kul uuri-
historiallisesti suuri arvo. eltoaukea Huuskonvaa-
ran päällä on Sumsantien kohokohtia. 
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5.4 Iso-Teikari, Kokkovirta (P)
kaskuperinteen mahtitalo

Teikariin lii yy uskomaton määrä kasku- ja sut-
kautusperinne ä. Toini Vinha on koonnut Sotka-
mon kyliltä kaskuperinnekirjoja, joissa Teikari eli 
vanha Kai o tai Kaito, kuten taloa ennen isojakoa 
nimite iin, on ylivoimainen mm. mahtailevissa 
kaskuissa.

Iso-Teikarissa on jäljellä pieni ja arkinen pihapii-
ri lehtomaisemassa. iha-ai a, vilja-ai a, pienempi 
ai a ja uudempi tiilinave a ovat osin huonossa 
kunnossa. Niillä on kuitenkin rakennushistorial-
lista arvoa.

”Antoi se Teikarin iso pässi villoja, kun kerralla 
kolme heinähäkillistä keri iin!”.

5.5 Ketolan haka, Ärväänkylä (P)
niittyä ja hakaa

Suovaaralle johtavan tien sivuun ja puronotkel-
maan sijoi uva haka-alue Ketolan talon mailla on 
autoilijan helppo tavoi aa. eltoaukean laidassa 
on nii yä ja hakamaata, joita rajaa puinen aita. 
Alueella on kauniita maisemapuita ja leppä- sekä 
koivupuustoa. Kasvillisuus vaihtelee kivikkokas-
veista kosteaan puronvarsikasvillisuuteen. Alue a 
on laidunne u pitkään, mikä leimaakin koko Är-
väänkylän maisemaa: ihmisen kosketus näkyy yhä. 
Alue a laidunnetaan edelleen. 

Ketolan haka ja nii y on kiireisen ihmisen hel-
posti tavoite avissa ja jopa autosta ihailtavissa. 
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5.6 Kuninkaanlahden koulu, Kaitainsalmi (P)
vanha tyyppikoulurakennus alkuperäisessä asussaan

Ennen Kuninkaanlahdelle peruste ua rakennusta 
koulutoiminta oli sijoite una alaluokkien osalta 
Huuskonvaaran Huuskon taloon ja yläluokat Veh-
maan Alilaan vuosina 1927–1936.

Vuonna 1935 rakenne u Kuninkaanlahden hir-
sirakenteinen koulurakennus on loivassa rinteessä 
Alilan pellonreunalepikossa. Rakennus on tyyppi-
rakennus, jollaisia tehtiin samoilla piirustuksilla 
samaan aikaan muun muassa Riekinrannalle, Reki-
vaaralle, Korvanniemelle, Ontojoelle, Teerivaaraan 
ja Varisvaaralle. Tyylillisesti rakennus on lähes il-
meetön, mu a muutamat pienet yksityiskohdat 
ovat klassismia. ihan pohjoispuolella sijaitsee 
matala sivurakennus ja eteläpuolella urheilukent-
tä. Rakennus on nykyään yksityiskäytössä.

5.7 Kusianjoen voimalaitoksen ja 
padon jäänteet, Kaitainsalmi (P)
vanhimpia myllypaikkoja Sotkamossa
ensimmäisen sähkölaitoksen jäänteet 

Kusianjokisuu on ollut kirkonkylän talojen myl-
lypaikka jo hyvin varhain. aikalla on ollut mm. 
Sotkamon pääpappilan Toivoniemen myllypalsta, 
josta löytyy kirjallisia merkintöjä 1600 – luvulta 
saakka. Ärväällä, Sirviölällä ja Laatikkalalla löy-
tyy myllylaitos koskesta vuoden 1778 käräjien 
mukaan. Nälkävuosien kynnyksellä 1860 – luvun 
alussa rakenne iin koskeen kotitarvemyllyjä kook-
kaampi, kaksikiviparinen jauhatuslaitos. Se jauhoi 
pitäjäläisten viljoja maksua vastaan ja maksoi toi-
minnastaan 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 jau-
he iin 800 tynnyriä ohraa ja 500 tynnyriä ruista. 
Nikitin omisti myllyn yksin 1880 – luvun lopulla ja 
jauhatusmäärät kasvoivat huoma avasti. 

Sotkamoon peruste u Osuusmeijeri tarvitsi 
energiaa ja ratkaisuksi oste iin vuonna 1920 kaup-
pias An i Komulaiselta Kusiankoskesta palsta ja 
vanha mylly. aikalle suunniteltiin pato ja voima-
laitos sähköntuotantoa varten, mu a hanke venyi, 
kun suunnitelmista tehtiin ensin liian suureelliset. 
Hirvenniemellä yrite iin tehdä sähköä höyryvoi-
malla sahalaitoksen yhteydessä, mu a laitos paloi 
ja lai eet oste iin Kusian laitokselle. Vuonna 1928 
sähköntuotanto käynnistyi ja energiaa rii i meije-
rin lisäksi kirkonkylällekin. ato tehtiin etonista ja 
voimalaitos oli aina 1950 – luvulle saakka hirsinen 
rakennus. Tuolloin tehtiin etonista ja punatiilestä 
voimalaitosrakennus, joka sijoi uu nykyään tien 
ja padon väliin. Laitos tuo i sähköä 1960 – luvun 
loppuun saakka ja verkosto myytiin Kainuun Va-
lolle vuonna 1975.

Nyt paikalla on sekä voimalaitos, e ä roman i-
sen näköinen, mu a osin vaarallinen pato. Voima-
laitos on rakenteellisesti kohtuullisessa kunnossa, 
mu a tyhjillään. Ympäristö on pusikoitunut. Kusi-
an voimalaitos on osa paikkakunnan kul uurihis-
toriaa, joskin pato on samalla este kalojen nousulle 
pitkin jokea.

5.8 Laihovaara, Pappilanvaara (P)
jälleenrakennuskauden kohde

Laihovaara on tyypillinen jälleenrakennuskauden 
pihapiiri appilanvaaran länsipuolella. Ympäris-
tössä on hiekkasärkkiä ja pihapiiri on tehty hyvin 
loivasti maastosta kohoavan peltomaaston harjalle. Puustosta näkee, että lehmät hoitavat Ketolan hakaa. 
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ihapiiri on mitä kaunein esimerkki siitä rakennus-
tavasta ja rakennusten sijoi elusta ympäristöön, 
joka oli maailmasotien jälkeisen jälleenrakennus-
kauden ihanteena. ihapiirissä on asuintalo, navet-
ta, piharakennus ja sauna peltojen takana läheisen 
lammen puolella. ihapiirissä kasvaa koivuja, joilla 
on mahtava vaikutus visuaalisesti. 

Rakennukset on tehty vuonna 1952 valtion maista 
lohkotulle maalle ja ne ovat rankorakenteisia sekä 
harjaka oisia. Tilalla harjoite iin maanviljelystä 
vuoteen 1980 saakka, ja se on ollut kesäkäytössä 
vuodesta 1983. äärakennus on tietysti maala u kel-
taiseksi, kun taas muut rakennukset ovat punaisia.

Asiallista tyyliä hyvin tarkoin nouda ava pi-
hapiiri on säilynyt ka eita lukuun o ama a al-
kuperäisasuisena. Kohteen arvo nousee kohisten 
tulevaisuudessa ja se on jo nyt harvinainen aika-
kautensa edustaja.

5.9 Leppilä, Kaitainsalmi (P)
upea talovanhus
vanhimmat tunnetut savupirtin jäänteet Sotkamossa
tienvarsikohde

1700 – luvulla syntynyt ja alun perin kirjoissa ni-
mellä Ylisotkamo 43 Lepicko tunne u talo sijait-
see kauniissa Kiimasjärven rantamaastossa mäen 
päällä Salonsaaren pohjoispuolella. Ympäristössä 
on erikoisen paljon lepikkoa ja vanhaa hakamaata, 
joten nimeä ei liene ollut vaikea kehi ää. Ensim-
mäiset tiedot talosta ovat 1700 – luvun puolivälistä, 
mitä todistaa myös pellon sivussa latoina toimi-
vat savupirtit vuodelta 1777. Ne ovat vanhimmat 
tunnetut savupir ijäänteet Sotkamossa. Suotuisa 
sijainti järven tuntumassa ja maaston soveltumi-
nen pelloiksi ja hakamaiksi on johtanut talon no-
peaan vaurastumiseen, ja 1800 – luvulla talo oli 
yksi Sotkamon suurimmista. eltona maista oli 18 
hehtaaria ja nii yjäkin sama määrä. Taloa nykyisin 
asu ava suku omisti aikaisemmin Haapalanlah-
den Haapalan ja teki vaihtokaupan, jossa suku sai 
myös osan läheisestä Leppilän Salonsaaresta. Sa-
lonsaaressa oli Leppilän torppa.

Leppilän vauraus näkyy myös erikoisen komean 
päärakennuksen tekemiselle. Talon pir i on tehty 
1827 ja kamarit vuonna 1864. Avokuistin kau a saa-
vutaan eteiseen, josta pääsee oikealle pir iin, joka on 
vanha savupir i. Huoneessa on kiviuuni nurkassa 
oven vasemmalla puolella, ja ka o on kolmilappei-
nen holvi. Katon haltija ja niskat on veiste y hirsi-
seinistä läpi, kuten tapana oli, ja konsolit on veiste y 
erikoisen koristeellisiksi ja taiteellisesti korkeatasoi-
siksi. Talon suhteet, aukotus, ka okaltevuus ja kon-
solien koristelu on niin täydellistä ja klassista, e ä 
ne herä ävät epäilyn virkatalosta tai ainakin mesta-
rirakentajasta. Kamariosan hirsikehikon yläosaan on 

Kusian vanhoja patolaitteita.

Laihovaara.
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tehty räystäskallistus eli ruusaus, mikä on erikoista 
ja ei esiinny muissa sotkamolaisissa rakennuksissa. 
Talon omisti kamarien rakennusaikaan kan ori ja 
lukkari A el Hindikka, joka muu i myöhemmin 
Haapalanlahden Haapalaan.

1950 – luvulla talon eteiseen on tehty reippaita 
aukkoja, jotka laskevat rakennuksen arvoa. Talo 
olisi kuitenkin mahdollista saa aa vielä arvoiseen-
sa asuun, mikä kuitenkin vaatisi huoma avan pa-
nostuksen. Talon kunto on ylipäätään kehno, mu a 
rakennus olisi vielä säilyte ävissä.

ihapiiriä ei ole, vaan tila on jae u kahteen osaan 
ja vanhan päärakennuksen molemmin puolin on 
1930 – luvulla rakenne u uudet pienet pihapii-
rit. Niissä vanhoja rakennuksia on tallella etenkin 
Leppilän uuden pihapiirin puolella. Vuonna 1850 
valmistunut kaksiosainen piha-ai a ja vanhempi 
pieni liha-ai a ovat jäljellä. Liha-aitassa on otsa ja 
suorat posket.

Leppilän talo näkyy mainiosti Sumsantielle 
ja sillä on maisemallista merkitystä. Rakennus-
historiallisesti se on yksi äisenä rakennuksena 
ainutlaatuinen kul uuriympäristöohjelmassa ja 

edustaa hieman huonosti kohdeltunakin isoa ja 
kainuulaisessa ympäristössä harvinaisen tyylikäs-
tä talonpoikaistaloa.

5.10 Männistö, Kusianjokisuu (P)
vanhan ”lohihuvilan” jäänne
Herman Renfors

Kusianjokisuiston hiekkakuntualla on tehtailija 
H. Renforsin rakennu ama 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, koris-
teitakin 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 lähiympä-
ristössä olevaa huvilakeski ymää yhdistäen siihen 
myös Herman Renforsin. Kohteella on kul uuri-
historiallista ja rakennushistoriallista merkitystä.

Nimet muuttuvat Kimaskaija eli Kiimasensalmi on nykyinen Kaitainsalmi.
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5.11 Nikula, Kaitainsalmi (P)
kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja toteutettu moderni 
hirsihuvila sivurakennuksineen

Arkkitehti Juha- aavo Mikkoselle anne iin vapaat 
kädet suunnitella huvila Kaitainsalmelle. Ainoat 
tilaajan vaatimukset olivat, e ä sauna on jotain 
muuta kuin suoralauteinen ja joulukuusen ympäri 
voi tanssia! Huvilasommitelma, jonka suunni elu 
koski jopa mm. ruokailuvälineet, sijaitsee Kaitain-
salmen Nikulan torpan paikalla kalliolla Kusian-
jokisuussa. Vuonna 2002 valmistunut kokonaisuus 
alkaa vierasmajalta ylärinteestä. Kolmisivuinen 
hirsikehikko rajaa vierasmajan ja sen sisäpihan 
omaksi tilakseen ja aukeaa etelään suurten ikku-
noiden kau a. Vierasmajalta alkaa akselimainen 
polku tai väylä, joka johtaa autotallin ja jätekatok-
sen sekä autopihan ja sitä rajaavan etonimuurin 
kau a vuolukivipintaiselle suuraskelmin varus-
tetulle sillalle, jota pitkin pääsee kohti pääraken-
nusta. Sillan itäpuolelle on sommiteltu suurista 
lohkareista karkeaa pihaa, kun taas länsisivulle 
on puusta rakenne u suuria kasvilavoja. Väy-
lä kulkee lippoka oiseen (käänne y aumaka o) 
päärakennukseen lasisen ulko-oven kau a ja jakaa 
päärakennuksen kahteen eri osaan: rimalautaiseen 
itäpuoleen ja hirsirungon kätkemään länsiosaan. 
Kookkaan eteistilan kau a väylä jatkuu portaita 
pitkin eteläpuolen ulkoterassille ja siitä edelleen 
kohti rantasaunaa sekä rantaa. Tämän polun var-
rella on suunni elija pyrkinyt tuomaan erilaisten 
aistien kau a havai avia kokemuksia rakennuk-
sista näkymineen. Esimerkiksi vierasmajan piha 
on hyvin pelkiste y, kun taas suuren eteläterassin 
jatkeena oleva ruohoka oinen nurmiterassi on yh-
dessä eteläpihan kanssa kasvillisuu a pullollaan. 

äärakennuksen läntinen hirsiosa on veiste y 
ja piilu u käsin sekä tehty suurten pilareiden va-
raan 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 
lämmi ävästä lasista! Rakenne muistu aa vanhaa 
varhorakenne a. Hirsikehikko on kuin kaunis soi-
tin. Kehikon sisälle on muotoiltu eteistilan sivulle 
pesutilat ja sauna, sekä päämakuuhuone pesuti-
loineen. Kaikki pesutilat ovat paikalla vale ua e-
tonia ja päällyste y kuhmolaisella vuolukivellä, 
myös muiden tilojen suuntaan. äämakuuhuoneen 
sisustus on kuin helmi. esutilan la ia laskee vain 
yhteen suuntaan, tilassa on etoninen amme ja 
saunaan pääsee kaksisivuisen kulmaoven kau a.

Eteistilan rimalautaosan laudoitus jatkuu sisä-
tilaan eheänä ja siihen on integroitu liukukaapit. 
Seinään on upote u myös jätkänkyn ilätakka ja 

suuri piilo-ovi, josta pääsee valkoiseen televisio-
huoneeseen. Sen sivulla on pieni ns. sikariparveke 
lasikaiteineen ja läpitakka työhuoneeseen, jonne 
on käynti eteisestä lasiliukuoven kau a. Sen yh-
teydessä on pienempi valkoinen makuuhuone. 
Koko rimalautavuoratun itäsiiven sisäpinnat on 
tehty la ialaudasta ka oja myöten. Työ- ja makuu-
huoneessa on ranskalaiset parvekkeet, kun taas 
päämakuuhuoneessa on kapea oma ovi runkoon 
osi ain sisäänvetona tehdyllä vilvoi eluterassilla 
ilta-auringon puolella. Ilmava terassi näy ää leiju-
van ilmassa keveän rakenteen ja lasikaiteen vuoksi. 
Sen alla on käynnit tekniseen tilaan ja kodinhoito-
tilaan, jonne pääsee myös suoraan alakerran keit-
tiöstä. Kodinhoitoon on pyykkikuilu yläkerran 
pesutiloista. Kei iö on upote u etoniseen tilate-
okseen, 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 kau a 
takaisin järveen. utous toimii ääniefektinä mat-
kalla rantasaunalle. Suurten teräspilareiden varaan 
tehty etoninen nurmiterassi on sileäpintavalua 
alapinnaltaan ja sen alle on tehty hirsinen sauna, 
vilvoi eluvälikkö ja saunakamari. Saunaa sivuava 
ja em. väylä jatkuu saunan päätyyn, jossa on ul-
kosuihku ja luonnonkiviä päällystetyssä rinteessä 
mutki eleva polku, jolta on käynti laiturille vieväl-
le lankkusillalle ja huvipurrelle.

Kokonaisvaltainen ja arkkitehtuuriltaan ehyt 
moderni huvilasommitelma on rakennu ajien 
mielestä unelmien täy ymys. Lämmitysjärjestel-
mänä on maalämpö. Valaistus on toteute u eri-
koisesti. Siitä voi mainita mm. la ioihin upotetut 
valaisimet ja kauniin yksinkertaisen valokuvion 
tekevät sisäpylväsvalot. Alkuperäinen vaatimus 
ympäritanssi avasta joulukuusen paikasta on 
ratkaistu siten, e ä kuusi pyörii piiloasennuksena 
olohuoneen vuolukivila iassa olevan sähkömoot-
torin avulla: näky on visuaalisesti lumoava, sillä 
sivulla olevat täysilasiset seinät moninkertaistavat 
kyn ilöiden määrän lukema omaksi. Suurten ik-
kunoiden kau a väli yy Kaitainsalmen aaltojen 
värinä aurinkoisella säällä suoraan olohuoneen ja 
kei iön seinille.

Nikulaa on esitelty valtakunnallisissa raken-
nus- ja sisustuslehdissä. Sen suunni elija on saa-
nut kohteesta venäläisen modernin puurakennus-
taiteen pääpalkinnon vuonna 2005. Tyylillisesti 
kohde on vaikea määritellä. Nikula on moderni, 
mu a materiaaleiltaan perinteinen unohtama a 
ultramoderneja yksityiskohtiakaan. Materiaalien 
ja rakennustyön puolesta on lähtökohtaisesti si-
toudu u paikallisuuteen. Rakenteellisesti kohde 
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on ollut haasteellinen ja hyvin erikoinen piilotetun 
rautakannatuksen kau a.

Moderni kohde kuuluu selvästi kul uuriym-
päristöohjelman kärkikohteisiin nuoresta iästään 
huolima a. 

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

elkolan talon historia alkaa Kimaskaitan (Kimas-
keio, Kiimassalmi) ienolasta, joka oli nykyisen 
Kaitainsalmen ympäristössä ensimmäisiä asu uja 
paikkoja 1500 -luvulla ja samalla mahtava kool-
taan. Talon löytää erilaisista kartoista ja mm. Claes 
Claessonin Kainuun kartasta vuodelta 1650. ieno-
lasta jakautui jo varhain 1600 – luvun alussa Ärvää-
län talo ja Juholankylän kantatalo Laatikkala. Är-
väälästä jakautui si en erilleen Sirviölä, joka taas 
jakaantui kahteen osaan jo 1700 – luvulla. Toista 
puolta ale iin sen itsenäisty yä nimi ää elkolan-
mäeksi johtuen talossa asuneista elkosista. Vanha 
Ärväälän talo sijaitsi nykyisen Sirviölän ja elkolan 
puolivälissä vanhan ladon kohdalla ja sen pohja-
kiviä voi löytää yhä paikalta. Ärväs siirtyi nimenä 
uuteen paikkaan vuonna 1880, jolloin sukua siirtyi 
asumaan nykyiseen Ärväänkylän Ärväkseen eli 
vanhaan Seppälään. Tapiolan talo on erote u Sir-
viölästä vuonna 1931. elkolasta taas on erote u 
eteläpuolella sijaitseva Koivikon talo, josta löytyy 
muutama vanha elkolasta viety rakennus.

Sirviölän ympäristö on ollut tuulinen siinä 
mielessä, e ä Kaitainsalmen kau a vainolaiset 
saapuivat ryöstäen ja pol aen Sirviölänkin siinä 
sivussa. Itäpuolella Kalmovaaralla oli kyllä vaino-
tulien paikka perimätiedon mukaan, vaan liekö se 
ehtinyt häly ämään talon väkeä hädän hetkinä. 
Sirviölän kohdalla on ollut lossi jo hyvin varhai-
sessa vaiheessa. Kesätieyhteys kulki kirkonkylästä 
Sirviölän rantaan ja lossin kau a Mustikkamäen 
puolelta taas Sydänmaalle saakka, joka oli vielä 
1900 – luvun alussakin vakituinen ilmaisu Sipisten 
ja Kusian alueelle.

elkola on vielä nykyäänkin yksi isoimpia tiloja 
Sotkamossa, vaikka siitä on lohko u toistakym-
mentä taloa. Taloon lii yy upea metsäalue talon 
pohjoispuoleisella vaaralla, sekä hieno luonnon-
heinänii y salmen rannassa, joka ulo uu Kokko-
luhtaan. Samoin vanha ranta-haka kolmen naapu-
ritalon kohdalla on poikkeuksellisen laaja, mu a 
vähin erin nyt jo pajukoitumassa ja taantumassa.

Nikula kevätauringossa.

Pelkolan vehreyttä.
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elkolan pihapiiri on peltoaukean luoteisreu-
nassa. ihapiiriä sivuavan vanhan kylätien varres-
sa on selkeästi Sotkamon komein raitakuja (Sotka-
mon kunnan nimikkopuulaji). ihatien varressa on 
kuivaamo- ja kalustorakennus, riihi ruumenhuo-
neineen, vilja-ai a ja pää eenä pihapiiri rakennuk-
sineen: päärakennus, nave a sekä lammasnave a 
talleineen L-muotoisena rakennuksena, piha-ai a, 
pihasauna ja vanha rantapuoti ”Eevala”. ääraken-
nus on tehty vuonna 1937 ja siinä on huoma avan 
jyrkkä harjaka o. Talossa on 4 huone a ja leveä 
umpikuisti. Huonetilat on maala u kokonaan val-
koisiksi sisältä, mikä on varsin moderni ratkaisu. 
Ulkovuoraus on tehty todella kapeasta pon i-
laudasta. Kuisti on kookas ja siinä on ikkunoina 
vanhemman elkolan talon ikkunoita. Sisustus 
on kerroksellista, mu a huomio kiinni yy pirtin 
haljaslankkula iaan, erikoisiin vanhoihin oviin ja 
kauniisiin kalusteisiin. Ylipäätään pihapiirin ra-
kennuksissa on huoma ava määrä erikoisen kau-
nista esineistöä tallessa. 

Kivinave a on vuodelta 1911 ja siihen lii yy 
välikön kau a hirsinen heinälato, joka alkujaan 
on ollut lammasnave a. Navetan päällä on heinä-
vin i, jonne pääsee frontoonin alla sijaitsevan oven 
kau a, silta on lahonnut pois. Tiilirakenteinen talli 
vuodelta 1938 muodostaa rakennuksen L – saka-
ran. Tallin sivulla on kaksiosainen ja suorasivuinen 
pihaluhti. Sen ja tallin välistä on viety yksi luhtiosa 
navetaksi naapuritalo Koivikkoon. Samoin Koivik-
koon on viety vanha jauhoai a rantapolun varrel-
ta. Neljännellä pihan sivulla on toinen ja vanhempi 
talli kalustovarastoineen. Sen sisällä on mylly ja 
rakennus on tuotu Sirviölästä. erimätiedon mu-
kaan rakennus on vanha Sirviölän vesimylly, joka 
on sijainnut Kusianjoella. ihatien sivussa suuren 
pihlajan vieressä oleva vilja-ai a on suorasivuinen, 
n. puolitoistakerrosta korkea ja seinässä on vuolu-
merkki 1862. ihapiirin länsipuolella on eri äin 
kulunut ja vanha puoti, joka on rintamallia ja pos-
ket suorat. Se on sijainnut rannan tuntumassa ja 
käyte y kauppatavaroiden säilytykseen. Nyt puoti 

Lintuperspektiivi Pelkolan pihapiiristä.
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on juuri korja u ja erinomaisessa kunnossa. iha-
tien varressa sijaitseva puimalan ruumenhuoneena 
toiminut vanha nave a saa aa olla puodin kanssa 
talon vanhimpia rakennuksia. Nave a on sijainnut 
nykyisen kivinavetan etupuolella eli lähempänä ta-
loa kuin nykyinen. Nave a on kahdeksan tuuman 
hir ä ja hirmuisen suurta kuusihir ä. Sen hirsissä 
on erilaisia vuosilukuja joista eräs on 1878.

ihapiirin länsipuolella ja hieman etäämpänä le-
pikolla sijaitsee suurikokoinen paja, jonka ka oon 
romahtanut. Suoja una rakennus odo aa korjaus-
ta. ajan kalut palkeineen ovat tallessa.

Viime sotien aikaan elkola toimi autokom-
ppanian majoitustiloina ja riihen taustalla on ollut 
sijoite uina ilmantorjuntatykkejä. Luhti on toimi-
nut ammusvarastona ja karjatilat ovat olleet um-
pitäynnä lehmiä.

elkola on harvinaisen hyvin säilynyt talonpoi-
kainen pihapiiri rakennuksineen. ellot, hakamaat 
ja lepikot, sekä koko naapuruston rantahaka ovat 
näkemisen arvoisia. Erikoista rakennushistorial-
lista merkitystä on myös mielly ävän näköisellä 
nave arakennuksella. Siihen on saatu Ympäristö-
keskuksen kau a avustusta ylläpitoa varten. Koh-
de on kuin museo. 

Sirviölän vaikea omistustilanne on ratkennut ja 
tilan omistaa valtio. Talo on huonossa kunnossa, 
mu a vuonna 1754 vuolumerkin mukaan valmis-
tunut vilja-ai a on tallella. Ai a on ensin sijainnut 
Kuninkaanniemessä, mu a suvun mukana tuotu 
taloon. Ai a on erikoisen kauniisti tehty, siinä on 
otsakammio ja kaarevat posket, sekä siltalankkuja 
tallella. La ia on ns. pistomallia ja laaritkin sekä 
sisäänaukeava ulko-ovi on tallella. Tapiolassa on 
vuonna 1946 valmistunut hirsitalo hakanurkilla. 

ir i on kaunis ja valoisa tila, kellarissa on valoku-
vausla oratorio. ihapiirissä on uudempi ja rapat-
tu nave a. Ympäristön peltoja elkolasta Tapiolaan 
saakka viljellään. Sen sijaan hakamaat kasvavat 
umpeen lähitulevaisuudessa. Rantahakamaat tu-
levat kokemaan mullistuksen, sillä Sirviölän ranta 
on hyvää maastoa rakentamiselle. Kohteella lähi-
ympäristöineen on hyvin vaiku ava maisemalli-
nen merkitys autoilijoille ja veneilijöille. Sen vuoksi 
kanna aisi pohtia rantahakojen ja rakentamisen 
suhde a ympäristön arvot tarkoin huomioiden. 

elkolanmäelle tekisi hyvää avata näkymiä salmel-
ta mäelle eri suuntiin.

5.13 Raivio, Hautaniemi (P)
tyypillinen 50 -luvun pieni pihapiiri

ieni pihapiiri sijoi uu Kylmälahden etelärannan 
tuntumaan. ihapiiri on valmistunut 1950 – luvul-
la. Siihen kuuluu puolitoistakerroksinen asuintalo, 
nave a, ai a ja rantasauna. Ai a on hirrestä kun 

Sirviölän aitta on vuodelta 1754.

Raivion talo.
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taas muut ovat rankorakenteisia ja rimavuorilau-
doite uja ajalle tyypillisiä rakennuksia. ihapiiri 
on hyvin vähäeleinen ja ympäristöön sopeutuva 
Kaikki rakennukset on punamulla uja.

Talo on kesäasuntona. Raiviolla on rakennus-
historiallista arvoa. Ympäristön arvoa laskee juuri 
avohaka u eteläpuolen metsä, mu a sehän kasvaa 
takaisin.

5.14 Sirviölä, Kaitainsalmi (P)

Katso kohdasta elkola – Sirviölä – Tapiola, Kai-
tainsalmi ( )

5.15 Tapiola, Kaitainsalmi (P)

Katso elkola – Sirviölä – Tapiola, Kaitainsalmi
Suksimestari Renne Huotarin aitan oven koristelua.

Pelkolanmäen vanhan kylätien sivussa on Sotkamon kaunein raitapuukujanne.
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5.6 
Korholanmäki – Parkua

komeita pihapiirejä kivinavetoineen ja perinnemaise-
mineen

Korholanmäki eli vanha Juuvanmäki edustaa peri-
kainuulaista vaara-asutuskylää. Kylä on tunne u 
pitkälle 1800 – lukua Juuvankylänä, mistä löytyy 
yhä vii eitä paikannimistöstä. Korhosia on asunut 
pitkään Lontanniemen Koukkarissa ja myös nykyi-
sessä Hevosahossa, joka ennen tunne iin nimellä 
Korhola. Lontanniemen ja Korholan kau a kulki 
talvitie Kajaanista aina Tuhkakylälle saakka ja tällä 
lienee ollut vaikutuksensa kylän nykynimeen.

Korholanmäki jakautuu useaan taloryppääseen 
ja keskeisimmällä paikalla ovat vanhan Kolehma-
lan kylän eli nykyisen Korholanmäenkylän Mu-
hola, Kemppaala ja Riekkilä. Tämän kyläaukean 
sivuilla on useita perinnemaisemiksi luokiteltavia 
ympäristöjä. Samoin on laita arkuan rinteillä, joil-
la yhä tallustelee lehmät laitumella Koirajärvellä 
pitäen yllä mitä kauneinta perinnemaisemaa.

Kylän erikoisuus on sotilasvirkatalo Hyyrö eli 
entinen Antikkala, jonka kul uurihistoriallisesti 
arvokas pihapiiri ja kauniit vanhat lepikot ovat 
yhä komeita. Hilkku vanhan Juuvanmäen talon 
eli si emmin Viiskannan länsirinteessä on myös 
arvokas perinnemaisema-alue.

Arkeologisia löytöjä on runsaasti, sillä Nuas-
järven rannat luodot ja saaret ovat houkutelleet 
kalansyöjiä jo hyvin varhain. 

Autoilijalle Korholanmäen harjanne Keltamäen 
kohdalla tarjoaa silmänruokaa ja maisemapaikka 
Hyyrön risteyksen paikkeilla on päätiellä maise-
mallinen por i.

Nuasjärven rannoille on levinnyt varhain huvi-
lakul uurin helmiä ja mm. Alppilan huvila ympä-
ristöineen on elähdy ävä. Korholanmäen Koira-
viidan talo tunnetaan kirjailija Heikki Meriläisen 
synnyinkotina.

Kylällä on komeita ja suuria taloja yhä pystys-
sä. Niiden rakennuskannasta ero uu 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 perä-
ti kaksi kiviholvikellaria. Erikoisesti maini avia 
kivirakennuksia ovat lisäksi Keskitalon kivinen 
pajarakennus, ja sekä Vuoreksen, e ä Telkkälän 
mansardika oiset kivinavetat. 

arkua eli vanha Mustola on kuuluisa vanhasta 
isoluhdista. Läheisessä öppölän talossa on tallella 
yksi uhkeimpia vanhoja päärakennuksia.

Korholanmäen maisemaportti.
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6.1 Ala-Kemppaalan haka, Korholanmäki (P+)
romanttinen mansikkahaka raunioineen

Ala-Kemppaalan haka sijoi uu Korholanmäen 
kylän peltojen keskelle. Alueella on vielä jäljellä 
muun muassa Kemppaalan talon ruotusotamie-
hen mökin pohjakiveys ja latoja. Haka ja nii y ovat 
osin kivipohjaista maastoa ja paikoin runsaasti 
ahomansikkaa kasvavaa kasvillisuu a. Läheisyy-
dessä on myös Kanalan haka (katso Kanalan haka, 
Korholanmäki).

Korholanmäen kylän alueella on runsaasti eri-
ikäisiä sekä -kuntoisia hakamaita ja nii yalueita. 
Jaakkolan ympäristössä jatkuva laidunnus ylläpi-
tää osaa niistä.

6.2 Alppila, Lontanniemi, Korholanmäki (M)
erikoinen vanha huvila-alue rakennuksineen, maa-
kunnallisesti arvokas
henkilöhistoriaa, arkkitehti Eino Pitkänen
säveltäjä Armas Maasalo

Nuasjärven huvilaryppääseen kuuluva vanha Alp-
pilan huvila sijaitsee eri äin kauniilla rantakum-
mulla. Sijainti ja jyrkkä rinne rantaan, sekä näky-
mät järven pohjoispuolelle Korvanniemenvaaralle 
ovat perustana huvilan nimelle.

Lontan talo on ollut alun pitäen Rimpilännie-
men talojen kanssa yhteistä juurta eli Rimpilän ta-
lo, joka on ollut ympäristön kantatila. Sen pellon 
reunassa on ollut koivikkoinen laidunkumpu, jolle 
kajaanilainen seminaarin lehtori Aadolf Taipale ra-
kennu i hyvin erikoisen huvilan sivurakennuksi-
neen vuonna 1917. Rakennus oli täysin kansallis-
roman inen: esimerkiksi katolla oli jyrkkä taipuva-
räystäinen ka omuoto, sahakimpi- eli vin akate ja 
lohikäärmekoriste. Kimpeä oli myös pääjulkisivus-
sa järvelle päin. Samalla sivulla oli alunpitäen avo-
kuisti, mu a se on muute u lasikuistiksi jo varsin 
varhain. Kuistin kaiteissa on nuo iavainkoristelu, 
jollainen löytyy myös itäpäädyn avoparvekkeelta. 

Lehtori ja hänen perheensä olivatkin Kajaanin 
Seminaarilla kuuluisia musikaalisuudestaan, mistä 
juontaa juuret huvilan suunni elijaan säveltäjä Ar-
mas Maasaloon: hänen piirtämänsä luonnoksensa 
huvilasta löytyvät yhä huvilan seinältä. 

Rakennus on kaksikerroksinen, mu a ullakol-
ta on tehty lisäksi käynti yläparvekkeelle, missä 
sijaitsee lipputanko ja penkkejä. Huvila on puna-
honkaa, perustus luonnonkiveä. Ruokailutilan ma-
tala ikkunarivi oli samanhenkinen Veisteniemen 
huvilan kanssa.

Alueelle ei ilmeisesti ole laadi u varsinais-
ta puutarhasuunnitelmaa, mu a järvisivulle on 
tehty kivestä kolme pengermää, jotka korostavat 
muhkeaa maisemaa kohti Korvanniemeä. Itäsivun 

Alppila.

Hyyrö.

Hanhilan komea talo.
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pienen kallionystyn päälle on tehty avomallinen 
huvimaja, joka on samanlainen kuin vastarannal-
la Aarreniemen huvilassa (katso Aarreniemi, Kor-
vanniemi). Rantaan tehtiin tennisken ä, kuten 
muotia oli, rantasauna, ja sen sivulle komea kivi-
laituri. Taipaleet liikkuivat hyvällä säällä purjeh-
tien tai moo oriveneellä ja veneily koitui isännän 
turmioksi 1930 – luvulla. Hän uskaltautui pimeään 
aikaan mainingeille ja pursi kaatui Rehjan selälle.

1950-luvulla huvilan osti kajaanilainen arkkiteh-
ti Eino itkänen, joka muu i rakennuksen ulkoisen 
olemuksen kokolailla. Kate muu ui huovaksi, lohi-
käärmekoristeet yksinkertaistuivat ja ikkunoiden 
aukotukset muu uivat. Talo vuora iin vaakapont-
tilaudalla ja ikkunoiden koristeet hävite iin.

Eino itkänen rakennu i aivan järven rantaan 
kiinni uuden saunan, johon tuli lohikäärmekoriste 
harjalle. Sahahirrestä rakennetun, saunatilan, ka-
marin ja eteistilan sisältävän savusaunan edessä on 
pitkän lipan alla luonnonkivistä pengerre y pieni 
terassi ja sen edessä portaat suoraan järveen. Sauna 
on eri äin luonnonkauniilla paikalla. Rakennusta 
on korja u pyrkien säily ämään sen alkuperäi-
syys.

Huvila ympäristöineen on kul uurihistorialli-
sesti eri äin arvokas kokonaisuus. Sillä on suuri 
maisemallinen merkitys järvenrannassa. Alppila 
on maakunnallisesti arvokas vanha huvilakoko-
naisuus.

6.3 Haaposaari NW ja SE, 
Nuasjärvi, Korholanmäki (P)
kivikautisia asuinpaikkoja

Nuasjärven Haaposaari on melko matala, tasainen 
ja paikoin hieman kosteakin saari. Rannat ovat hy-
vin kivikkoiset. Asuinpaikkalöytöjä on tullut esil-
le saaren luoteis- ja kaakkoisrannoilta. Löydökset 
ovat kvartsi-iskoksia. Haaposaaren edustalla si-
jaitsee 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 tunne u talo sijait-
see vaaramaisemissa Kajaanintien tuntumassa. 
Hanhilan pihapiirin läheisyydessä on kaksi uu-
dempaa pihapiiriä. Hanhilan pihapiiri koostuu 
komeasta päärakennuksesta vuodelta 1920, nave-
tasta, tallirakennuksesta ja kolmiosaisesta piha-ai-
tasta. Lisäksi länsisivua rajaa naapuri Erolan talon 
uudempi nave a. ihapiirin itäsivulla on uudempi 
asuinrakennus, kaksiosainen ai a ja riihi. 

Hirsipintainen päärakennus on varuste u kor-
kealla sokkelilla ja pitkillä räystäillä. Rakennuk-
sessa on suuri pir i, jonka uuni on eri äin hieno 
patsasmalli. Eteisen sivulla on kyökkihuone lie-
sineen. Keskeissali on jae u kahdeksi huoneeksi 
ja päädyssä on kaksi kamaria. Alkuperäisen leve-
än kuistin tilalle on tehty pienempi, aikaisemmin 
kuistilta oli pääsy myös suoraan pir iin. Rakennus 
on tehty hyvin korkean luonnonkivisokkelin pääl-
le. Rakennus on kokonsa puolesta hyvin tyypilli-
nen talonpoikaistalo, joita löytyy Korholanmäeltä 
poikkeuksellisen useita. Sisätilat ovat alkuperäi-
sessä kunnossa ja ullakkotila on kooltaan mahtava.

Sivummalla sijaitseva kaksiosainen luhti on rin-
tamallia ja siinä on yksi luukku kammioon.

Hanhilan pihapiiri on mainio, joskin uudemman 
navetan vuoksi ajallisesti kerroksellinen. ääraken-
nus on rakennushistoriallisesti eri äin hieno koh-
de. Siinä yhdistyvät pitkän hirsirakentamisperin-
teen parhaimmat puolet. Tyylillisesti rakennuksen 
kapea ja korkea runko edustaa läntistä rakennusta-
paa, kun taas ka o pitkine räystäineen ja ikkunat 
ovat tyypillisiä itävaiku eita. Naapurissa toimii 
maatilamatkailuyritys. Kohde soveltuisi helposti 
esimerkiksi matkailukohteeksi.

Hanhilan peltoaukean pohjoisreunalla on Juu-
rikkalahdesta siirre y asemarakennus asuintalona.

6.5 Hanninmäen haka, Korholanmäki (P)
päätien sivulla sijaitseva maisemallinen haka
Pihlajamäen niityt ja kaukomaisema Vuokatille

Korholanmäen Hyyrön ja Keltamäen talojen vä-
lissä sijaitseva Kajaanintie sijaitsee maisemallises-
ti mielenkiintoisella paikalla, sillä tietä Sotkamon 
suuntaan matkaava näkee paikalta ensi kerran 
kaukomaiseman kohti Vuokatinvaaroja ja edet-
tyään pari sataa metriä vaaran itärinteen puolelle 
huomaa lepikkoisen maaston ja vanhat, jo raunioi-
tumassa olevat ladot. Kohde olisi ns. tuhannen taa-
lan paikka maisemalliselle kiintopisteelle matkai-
lua tärkeänä elinkeinona harjoi avassa kunnassa. 
Nyt kohde metsi yy ja ladot ovat pian vain muisto. 
Hanninmäen laidunnus on loppunut 1990 – luvun 
alussa ja nyt maaperä on melkoisen kosteaa ja re-
hevää. Kasvillisuudesta nousee esille nurmitatar. 
Nii ykasvillisuu a on etenkin tien varressa. Itä-
laidalla alue rajautuu Kemppaalanmäen hakaan ja 
eteläpuolella ihlajamäen maisemallisesti mielen-
kiintoiseen entiseen pihanii yyn, joka ulo uu poh-
joiseen aina Hyyrön taloon ja etelään Koiraviidan 
reunoille saakka. ihlajamäen avoniityltä ja pelloil-
ta Vuokatin suuntaan löytyy yksi kauneimmista 
yksi äisistä kaukomaisemista kunnan alueella.
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6.6 Hiekkala, Jormasjokisuu, Korholanmäki (P)
kivikautinen asuinpaikka

Asuinpaikka sijaitsee Nuasjärven etelärannalla, 
Jormasjoen suulta noin 1,5 km luoteeseen, Hiek-
kalan talon kohdalla rannassa. Asuinpaikkalöydöt 
ovat tulleet esille vesirajasta.

Löydökset ovat kvartsiesineitä ja -iskoksia.

6.7 Hyyrö, Korholanmäki (P)
sotilashistoriaa
hieno ja rakennushistoriallisesti arvokas pihapiiri 
rakennuksineen

Alkujaan Juuvanmäkenä tunnetun vaaran lähes 
korkeimmalle kohdalle rakenne u talo on tunne u 
ensin Antikkalana ja vasta 1900 – luvulla Hyyrönä. 
Juuva on ollut nykyisin Viisikantana tunnetun naa-
puritilan vanha nimi. Nämä kaksi tilaa ovat todella 
vanhoja asuinpaikkoja. Viisikannassa lienee asu u 
jo 1500 – luvun lopulla ja Hyyrössäkin 1600 -lu-
vun alusta saakka. Talo on merka u vanhimpaan 
Kainuun kar aan vuodelta 1650 (Claes Claesson) 
nimineen. Hyyrö on vanha Korholamäen talo nro 
10, mu a isossajaossa se sai numerokseen Nuas 6. 

Hyyrö on vanha sotilasvirkatalo, joka oli osoi-
te u ohjanmaan jalkaväkirykmentin Kajaanin 
komppanian majoi ajalle (furiiri). Sotkamossa oli 
tämän lisäksi kaksi muuta upseerivirkataloa, ni-
mi äin Haapalanlahden Urpialan vänrikin puus-
telli ja tuolloin vielä Sotkamoon kuuluneen Kater-
man Kuvajalan varusmestarin puustelli. Näiden 
lisäksi oli joukko sotilastorppia eli Tolppia (joskus 
Meteli). Sotilasarvon omaavat henkilöt ovat toki 
asu aneet 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, Na-
parinta ja Korpela. Naparinnalla on säilynyt van-
hoja rakennuksia, mm. ai oja (katso Naparinta, 
Korholanmäki).

Vanhojen lepikkomaiden keskellä sijaitseva pi-
hapiiri sijoi uu pienen peltoaukean keskelle loi-
vaan etelärinteeseen. Siinä on hirsinen asuinraken-
nus, kivinave a, pihanpäärakennus ja tuoreempi 
pihasauna. Kauempana sijaitsevat riihi ja uudempi 
pihapiiri. 1970 – luvulla pihapiirien välistä on siir-
re y pois pieni otsallinen vilja-ai a Oulujärven 
rantaan, jossa oli veiste ynä vuosiluku 1707. 

Vuonna 1921 tehty päärakennus on hirrestä. 
Kunnostetussa talossa on avokuisti, suuri eteisti-
la, pir i, kei iö ja kaksi kamaria. Kivinave a on 
valmistunut vuonna 1901 ja sitä on käyte y eläin-
suojana vuoteen 1965 saakka. Eri äin kaunis ja 
hyvin säilynyt rakennus kätkee sisäänsä 16 par a 

Kuninkaallinen Kajaanin komppania 1788 – 1809

Ennen varsinaista ruotujakolaitosta Kainuussa oli toi-
minut vuodesta 1681 lähtien nostoväkeen perustuva 
Kajaanin maakomppania. Ruotsin kuningas Kaarle XI 
suostui vapauttamaan Kajaanin läänin asukkaat väen-
otoista 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 ylimää-
räisiä veroja tämän puolustusjärjestelyn vastapainoksi. 
Verot maksettiin kapahaukina ja hopearahana. Kruunu 
halusi edistää uudisasutusta säätämällä samassa sopi-
muksessa, että miesluvun kasvaessa taloissa yli neljään, 
piti jonkun lähteä uudisraivaajaksi muualle. 

Pohjanmaa siirtyi ruotujakoiseen sotaväkeen vuonna 
1733, mutta kainuulaiset sekä Kemin ja Tornion Lap-
pi jäivät yhä ruodutuksen ulkopuolelle. Vuonna 1756 
Kajaanin komppania liitettiin Pohjanmaan rykmentin 
yhdeksänneksi komppaniaksi. Seuraavana vuonna teh-
tiin ensimmäinen ruotujako ja määriteltiin ruotutorppien 
paikat Paltamon ja Sotkamon pitäjissä. Sotilaille annettiin 
myös ruotsinkieliset sotilasnimet. Kainuulaisten vastarin-
ta ruotujakolaitosta kohtaan johti kuitenkin ruodutuksen 
päättymiseen vuonna 1766.  Tätä seurasi paluu vanhaan 
Kajaanin maakomppanian järjestelmään.

Kainuussa siirryttiin vakinaiseen sotamiehenpitoon lopul-
lisesti 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 harjoi-
tuksiin 300 nuorukaista. Monet palvelukseen 1788 as-
tuneista ruotumiehistä olivat tehtävissään aina Suomen 
sotaan saakka. Rahvaan tuli antaa jokaiselle ruotuso-
tamiehelle 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. Nos-
toväkeä tuli harjoittaa kuusi päivää vuodessa. Joukkojen 
koulutus oli heikkoa, koska kenttäpalveluksen kustan-
nuksella korostettiin paraatitemppuja.  

Kajaanin jääkäripataljoona, myöhemmin virallisesti Ka-
jaanin pataljoona, kuului Pohjanmaan rykmenttiin ja sen 
tehtäväksi määriteltiin rajaseudun puolustaminen. Kruu-
nu 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 ul-
kopinnan alaspäin kasvava vinous antaa navetalle 
vankan vaikutelman. Heinävintille johtaa puinen 
silta pihalta. Navetasta on alkuperäiset piirustuk-
set tallessa talon omistajilla.

Hyyrön pihapiiri on kul uurihistoriallisesti 
eri äin arvokas kokonaisuus. Talon nave a on 
Sotkamon kaunein ja sopusuhtaisin. ihapiiriä 
ympäröivät maiseman piirteet säilyvät, kunhan 
vain peltoja viljellään ja ympäristön puuston leh-
tomaisuus saadaan säilymään.

6.8 Immola, Korholanmäki (P)
vanha ja suuri päärakennus

erimätiedon mukaan Korholanmäen Immola on 
alkujaan ollut ruotsinvallan aikaan kruununvou-
din torppa. Itsellinen talo on ollut todiste avasti 
jo 1700 – luvulla, ja Immola 11 Korholanmäki on 
muu unut isojaossa 7 Korholanmäeksi. 1800 – lu-
vulla talon nykyäänkin omistavan suvun esi-isällä 
on ollut kauppiaan verta jota harjoite iin aina Ve-
näjän Vienaa myöten. Kauppiastoiminta toi varal-
lisuu a, jolla pienestä talosta kasvoi suurempi 1800 
– luvun lopulla. arhaillaan taloon kuului kylältä 
mm. Hanhila, Kivirinta ja Soidinahon. 

Immola on tosiaan vanha asuinpaikka ja sitä to-
distaa on mm. suola-astia vuodelta 1703. Talossa on 
ollut myös kievaritoimintaa 1930 – luvulle saakka 
omassa kaksihuoneisessa rakennuksessa. Talossa 
on ollut pajatoimintaa, mu a viimeinenkin paja 
on jo pure u. ihapiirissä on säilynyt kaksi vanhaa 
ai aa, jotka on aseteltu äske äin seinä seinään kiin-
ni. ienempi 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 maini ujen ai ojen lisäksi 
pir irakennus. äärakennus on tehty vuonna 1850, 
lukuun o ama a pir iä, joka on vuodelta 1880. 
Taloa on korja u ja korote u 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 kau a. ir i on säilynyt alkuperäisasuise-
na ja pirtin uuni on ehkä Sotkamon kaunein. Ra-
kennuksen pohjakaavio on hyvin tyypillinen ison 
talon pohja: pir i, kei iö ja eteinen, toinen eteinen 
ja kamari ja päädyssä kaksi kamaria.

Immolan päärakennus on kul uurihistorialli-
sesti arvokas.

Immolan päärakennus on tavallsitakin kookkaampi.

Hyyrön navetta on valioluokkaa.
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6.9 Jaakkola, Parkua (P)
pienen torpan pihapiiri
toinen Sotkamon pienimmistä kivinavetoista

ienelle peltoaukealle 1900 – luvun alussa perus-
te u Jaakkolan pihapiiri on kolmisivuinen. oh-
joispuolella on paritupamallinen pir irakennus 
korkeine umpikuisteineen, eteläsivulla pieni kivi-
nave a ja itäsivulla kaksiosainen talliai a. 

Kivinave a on tehty mahtavista lohkareista ja 
amma ilaisen o ein. Kooltaan se on 8  8 metriä 
ja vastaava kuin Korholanmäen Merilänlehdossa. 
Yhdessä nämä kivinavetat ovat Sotkamon pienim-
mät.

Rakennusten kunto on heikko.
Jaakkolan pihapiiri on rakennushistoriallisesti 

arvokas.

6.10 Kanalan haka, Korholanmäki (P-)
erittäin vanha haka

Korholanmäen Kanalan haka sijoi uu kyläaukean 
laitaan Nuasjärvelle laskevaan rinteeseen. uusto 
on vaihtelevan ikäistä ja haan yläosassa on aukio, 
jolla kasvaa voimakkaasti mm. nokkonen. Huomi-
onarvoisia lajeja ovat kevä ädyke, nurmitatar ja 
ruusuruoho. Alue a leimaa tunne hyvin vanhasta 
ihmisen muokkaamasta ympäristöstä. Korholan-
mäellä onkin ollut asutusta jo ensimmäisen vero-
kirjan mukaan vuonna 1555 ja tämä rannan läheisin 
kohta kylällä on voinut olla varhaisimpia asuinym-
päristöjä. Haka-alueella on vanha lato. Laidunnus 
on lopete u ja alue a uhkaa häviäminen. Alueen 
pohjoispuolella sijaitsee Ala-Kemppaalan haka-
alue (katso Ala-Kemppaalan haka, Korholanmäki). 
Läheisyydessä on hyvin erikoinen Muholan vanha 
rakennus (katso Muhola, Korholanmäki).

6.11 Kellari, Parkua (P)
vanha pihapiiri

Korholanmäki 17 Kellari muu ui numeroksi 13 
isojaossa. Kyseessä on yksi vanhimmista Korho-
lanmäen alueen korpitaloista ja se alkoi esiintyä 
verotiedoissa 1700 – luvulla. 

Kellarin nimen taustasta ei ole varmaa tietoa, 
mu a sitkeästi elää väite sen tarkoi aneen vanhaa 
maakuoppa-asumusta nykyisen talon lounaispuo-
lella olevassa rinteessä. Ruotsinkielinen virkamies 
olisi sen mukaan merkannut kirjoihin tutumman 
sanan (källare). 

Kellari sijoi uu lepikkoiseen ja loivaan länsi-
rinteeseen, jota halkoo Myllypuro. Talolla on ollut 
purossa pieni hierinmylly. ihapiiri sijaitsee pelto-
aukean keskellä talon sijoi uessa piirin itäpuolelle. 
Länsisivulla on nave a talleineen ja muut sivura-

Kellarin komea talo.

Keltamäen Lehtola.

Korholanmäki on täynnä kivinavettoja, Keskitalon navetta on 
juuri korjattu.
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kennukset etäämpänä. iirin keskeisimmästä ra-
kennuksesta ei ole epäselvyy ä, sillä päärakennus 
on korholanmäkeläiseen tapaan todella kookas. 
Vuonna 1928 tehty rakennus on viisihuoneinen: 
pir i, eteinen kei iöineen, poikkisali ja kaksi ka-
maria. Umpikuisti on sekä korkeaa e ä leveää mal-
lia ja sen sisällä oleva porras johtaa talon ullakolle. 
Talo on lautavuora u ja sen tämän hetkinen asu 
on 1960 -luvulta.

Korkea nave a on tehty kivestä 1900 – luvun 
alussa. Sen yläosassa on mahtavan kookas hei-
nävin i, jonne johtaa ajosilta. Navetan kanssa 
kulmi ain piirin pohjoissivulle sijoi uu hirsinen 
talliai arakennus. ihapiiriin kuuluu lisäksi kak-
siosainen piha-ai a, joka sijaitsee vanhan pihapo-
lun varrella talon pohjoispuolella. Rakennus lienee 
tehty 1800 – luvun lopulla. Kaksiosainen rakennus 
on kaksi kerrosta korkea ja täysin koristeeton. Ai a 
on siirre y pihapiirin eteläreunalta saunaraken-
nuksen tieltä.

eltojen länsireunalla on otsamallinen vilja-ai a. 
Sen konsoli on lyhyt ja poskien pidennyt erikoinen, 
sillä vain kaksi alinta hir ä on jatke u sillan pie-
liksi salvosta pidemmälle. Vilja-ai a lienee tehty 
1800 – luvun alussa. Kellarin talon länsirinteillä on 
vanhoja hakoja, joista Myllypuron varteen sijoi u-
va on käy ämä ömyydestä huolima a yhä kaunis 
ja paikoin rehevä.

Kellarin historia on poikkeuksellisen suuren 
talon historiaa, minkä voi ero aa ympäristöstä ja 
rakennusten koosta. Kellarin pihapiiri on kul uu-
rihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Talon poh-
joispuolella näköyhteyden päässä sijaitsee pieni 
1920 – luvulla rakenne u Kellariin kuulunut torp-
pa, 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 vaaranlaki-
alueella ja suon reunassa. Talon nimi lii yy tähän 
erikoiseen suohon: suosta löytää paksun keltaisen 
kerroksen, joka on tutkimuksissa tode u tammen 
siitepölyksi. Joskus siis näilläkin korkeuksilla on 
ollut sen verran lämmintä, e ä Korholanmäellä on 
ollut laajalti tammia!

eltoaukealla on kaksi pihapiiriä, kantatalo Kel-
tamäki – Raitamäki ja erillään sijaitseva Lehtola. 
Keltamäki – Raitamäen pihapiirissä on yksi vanha 
päärakennus, kivinave a, vanha pihanpää sauna-
na ja riihi pellolla kauempana. Lehtolassa on jäl-
jellä päärakennus, kivinave a, ai arakennus, talli 
ja sauna.

Keltamäen talon silmiinpistävin piirre on sen 
ikkunoiden ruunaus eli 1920 – luvulla tyypillisesti 
käyte y koristelu. Rakennus on tehty 1920 – luvun 
alkuvuosina kahden perheen taloksi. Talossa on 
kaksi pir iä, neljä kamaria sekä kaksi erillistä um-
pikuistia 1960 – luvulta. Nave a lienee asuinraken-
nusta vanhempi. Se on tyypillinen luonnonkivestä 
tehty luomus hirsisine heinävin eineen. Sen kyljes-
sä on sijainnut pure u L-muotoinen tallirakennus. 

ihanpäästä on tehty sauna, ja riihi toimii kaluva-
rastona. Riihen takana sijaitsevat ladot ja varastot 
ovat näy ävällä 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 pi-
hapiiriin kuuluu lisäksi eri äin pienistä lähinnä 
peltokivistä koo u samanikäinen kivinave a, 
talliai a ja vanha sauna. Lisäksi lähilepikossa on 
huonokuntoisia rakennuksia.

Keltamäella on sekä rakennushistoriallista mer-
kitystä e ä maisemallista arvoa. Kohteen raken-
nusten kohdalla kanna aisi korjauksiin kohdistaa 
avustuksia. Sama pätee ympäristön säilymisen 
kohdalla: pajukoita kanna aisi raivata tien varren 
maisemanhoidollisista syistä. Kohde toimii Sotka-
mosta Kajaaniin ajaessa paikan por imaista ympä-
ristöä rikastu avana tekijänä.

6.13 Kemppaalan haka, Korholanmäki (P-)
tienvarsihaka

ieni haka-alue sijoi uu Sotkamo-Kajaani -tien 
lounaispuolelle Korholanmäen itärinteiden maas-
toon. Haka rajautuu länsipuolelta Hanninmäen 
hakaan (katso Hanninmäen haka, Korholanmäki).

aikalla on harjoite u laidunnusta 1980 – lu-
vulle saakka. Ylärinteessä on kuusilaidunpohjaa 
ja alarinne on soistunu a. Kasvillisuus on tuore a 
suurruohoa ja erityishuomion arvoisia ovat nurmi-
tatar ja ahopukinjuuri. Tien varressa on vanha lato.

Kemppaalan haka on osa Korholanmäen päätien 
varren kaunista ja helposti tavoite avissa olevaa 
hakamaastoa, jolla olisi edellytyksiä parempaankin 
maisemalliseen ja matkailulliseen käy öön.
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6.14 Keskitalo, Korholanmäki (P)
täydellinen pihapiiri
kiveä käytetty erikoisen runsaasti
paja
kaksi kivikellaria talon alla
kivinavetta

Korkealle 270 metriä merenpinnasta peruste u 
talon paikka sijaitsee vanhojen Hyyrönmäen (An-
tikkala) 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 kivirakennustai-
doistaan. Monet lähikylien kivinavetoista on hei-
dän rakentamiaan. Keskitalossa on sijainnut myös 
kyläalueen viikateseppä. Viimeisin heistä on ollut 
Nan a Löhönen.

Keskitalon vanhan pihatien var a pitkin taloon 
saavu aessa tulee ensimmäisenä vastaan kivinen 
paja ja tien toisella puolella pieni saunarakennus. 

eltoaukealle rinteessä näkyy varsinainen pihapiiri 
sekä vilja-aitat sivummalla ja pihapiirin takana. i-
hapiirissä on kaksikuistinen päärakennus, pitkä ki-

vinave a talleineen ja kaksi piha-ai aa. Ylempänä 
on erillään vielä ai a ja riihirakennuksia. ihapiiri 
on tiivis ja täydellinen neliö. 

1800 – luvun lopulla tehtyä päärakennusta on 
jatke u eteläpäädyn kahdella kamarilla vuonna 
1920. Samalla talo on jae u kahteen osaan, kahdel-
le veljekselle. Kolmas veljeksistä rakensi tuolloin 
itselleen läheisen Kivirinnan talon pir iraken-
nuksen. Talon jako on toteute u perustuksia tai 
oikeastaan kellareita tehdessä sekä muunnellessa, 
sillä kummankin puolen alla sijaitsee oma holva u 
kivikellari. Vaikka paja ja nave akin ovat kivestä, 
eivät nuo luonnontuo eet loppuneet, vaan jyrkäs-
sä rinteessä sijaitsevan talon alle on pitänyt koota 
varsin muhkea kooste ympäristön kiviä perustuk-
siin. Toisen kuistin alus toimiikin kellarin sisään-
käyntinä ja maitohuoneena suoraan oman ulko-
oven kau a. Talon sisätiloissa on tehty monenlaista 
muutosta ajan oloon, mu a uuden omistajan myö-
tä osa tiloista pyritään palau amaan pinnoiltaan 
luontevammaksi. Uusi omistaja on korjannut myös 
mahtavan peruskiveyksen. Osa talon ikkunoista on 
yksiaukkoisia ja vaikeita ulkonäöllisesti. Ne tullaan 
palau amaan T-ikkunoiksi!

Lintuperspektiivi Keskitalosta.
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Nave a on tehty 1930-luvulla, mu a sitä on jat-
ke u toisella puolikkaalla 1950 – luvulla. 

Aitat ovat kaikki 1900 – luvun alusta. aja on 
kohtuullisessa kunnossa ja tallella ovat sekä pal-
keet e ä osa välineistöäkin. ajaa on korja u perin-
nerakentamiskorjauskurssin yhteydessä vuonna 
1997.

ihapiiri on täydellinen kokonaisuus ja raken-
nushistoriallisesti arvokas; paja eri äin. Talon nimi 
voisi olla vaikka Kivi, sillä niin runsaasti ko. ma-
teriaalia on käyte y. Ympäristössä ei ole erikoisia 
arvoja, mu a peltojen muokkauksella ja lepikoiden 
suosimisella sille niitä saisi palaute ua.

Kohde on rakennushistoriallisesti erikoisen ar-
vokas.

6.15 Kilpelä / Sormula, Korholanmäki (P)
pitkä historia
tyypillinen sotkamolainen pieni pihapiiri
rantalehto

Nuasjärven Korholanmäen puoleisen rannan 
lepikkoisessa maastossa on sijainnut vanha Sor-
mulan talo Nuas 24. Taloon lii yy mm. Simon Af-

eckin eli Simo Hurtan aikainen tarina, jolla lienee 
todellisuuspohjaa. A eck nimi äin himoitsi talon 
kaunista rii aa ja kun Sormulan isäntä nimeltään 
Reko ei olisi ty ärestään luopunut, tuli tappelu, 
jossa Reko ilmeisesti kuoli. riitasta ei kuitenkaan 
tullut A eckille vaimoa. A eckia ennenkin talon 
isännän ja Nuasjärven muiden isäntien kesken 
käytiin monenlaisia paineja, mm. vuonna 1626 
syyte iin silloista Sormulan isäntää (myös Reko) 
naapurin rengin houku elusta töihinsä kesken 
maksukauden. Tilanne oli kiperä, sillä isäntä toi-
mi tuolloin paikallisten käräjien lautamiehenä. Sa-
maan aikaan tehdyistä ja tallella olevista jauhetun 
viljan verokirjoista selviää, e ä Sormula oli yksi 
suurimpia jauhon tuo ajia tuohon aikaan, joten 
renkejä on tarvi u.

Sormula on si emmin jae u ja toinen puoli on 
risti y Kilpeläksi. Sormulan puolen rakennukset 
ovat jo lähes hävinneet, vain riihi ruumenhuonei-
neen on tallella Kilpelän läheisyydessä. Kauniissa 
lepikko ja lehtomaisemassa sijaitseva Kilpelä on 
nykyään kesäasuntona. Vuonna 1920 rakenne u 
päärakennus on tavallinen talonpoikaistalo, mu a 
nave a ihmety ää pienen tilavuutensa vuoksi. Na-
ve a on harmaata lohkokiveä ja silta ylisille on vie-
lä tallella. Nave a sijoi uu rantarinteen nikamaan 
ja sen takana rannassa on sauna. ihalla vastapäätä 
nave aa on komea perunakuoppa ja länsisivulla 
pihaluhti. ihatien varressa on lisäksi vilja-ai a 
kylkeisvarastoineen. Sormulan pihapiiri on sijain-
nut Kilpelän pihapiiristä n. 100 metriä kaakkoon.

Kilpelän pienen pihapiirin rakennuskanta on 
säilynyt hyvin. Rakennuksilla on rakennushisto-
riallista arvoa. Kilpelän ympäristössä on kaunis 
rantalehto. Ympäristö on kasvamassa umpeen ja 
sitä kanna aisi harventaa reippaasti, e ä järvikin 
näkyisi.

6.16 Koirajärvi, Parkua (P)
pihapiiri
kivinavetta
komea pienmaisema, tienvarsimaisema

Vanhan arkuan alueen kantatila Mustolan maille 
peruste u Kurikan talo sijaitsee yhdessä komeim-
mista pienympäristöissä Sotkamossa. Sen riihen 
läheisyyteen on 1900 – luvun alussa muodoste u 
Koirajärven talo. eltojen ympäröimällä kukkulal-
la sijaitsevan pihapiirin eteläpuolella sijaitsee pie-
ni Koirajärvi ja sen takana kohoaa jylhä arkuan 
vaaroihin kuuluva Rytylinvaara. Nousua järveltä 
vaaralle on 400 metrin matkalla yli sata metriä!

ihapiiri on kolmisivuinen. äärakennus sijait-
see pohjoissivulla, nave a on L – muotoinen ja sen 
varsinainen kiviosa sijaitsee eteläsivulla. Neljän-
nellä sivulla sijainnut ai arakennus on pure u.

ihapiirin läheisyydessä on riihi ja vilja-ai a, 
sekä vanha sauna pihatien varressa.

Asuinrakennus on tehty 1920 – luvulla hirrestä. 
Vuoratun talon ikkunat ovat T- mallia. Kivinavet-
ta lienee tehty asuinrakennuksen kanssa samaan 
aikaan. Osa navetasta on muute u autotalliksi. 
Vilja-ai a on arvion mukaan tehty 1800 – luvun 
loppupuolella. Siinä on otsa ja suorat posket.

Koirajärven talo on kul uurihistoriallisesti arvo-
kas. Sen pienympäristö on erikoinen ja muodostaa 
yhdessä läheisen naapurin Kurikan kanssa elinvoi-
maisen ympäristön. Alueen läpi kulkee arkuantie 
ja kohde on siten myös tienvarsimaisemakohde.

6.17 Koiraviita, Korholanmäki (P)
kirjailija, perinteen kerääjä Heikki Meriläisen nuo-
ruusvuosien kotipaikka
pieni pihapiiri, kivinavetta

Korholanmäen korkeimman selänteen itätasanteel-
le 1800 – luvun alkuvuosina peruste u Koiraviita 
on entinen torppa. Vuonna 1847 syntyneen kirjai-
lija Heikki Meriläisen perhe muu i Koiraviitaan 
Turunkorvan Kantolasta vuonna 1849. Ankaran 
kör iläisen perheen kasvatus oli tiukkaa ja Heikki 
muu i heti kun pystyi Koiraviidasta setänsä luo 
Naapurinvaaran Korholaan, jossa ope eli sepäksi 
ja ihastui naapurin eli Heikkilän talon ty öön An-
niin naiden hänet lähes samoin tein. Heikin van-
hemmat eivät sula aneet Heikin lähtöä ja avioliit-
toa, joten välit jäivät huonoiksi. Koiraviita myytiin 
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vuonna 1896 Mustosille, joiden omistuksessa se 
yhä on. 

Nykyään talo on kesäasuntona. ihapiiri koos-
tuu talosta, kivinavetasta, piha-aitasta ja pihasau-
nasta. ihapiirin yläpuolella pellon keskellä on 
vilja-ai a ja ylempänä vielä vanha riihi.

äärakennus on hirrestä ja tehty sotien jälkeen 
vuonna 1944 edellisen päärakennuksen palon 
jälkeen. Kivinave a on rakenne u 1930 – luvul-
la. Rakennus on kaunista kivityötä, mu a routa 
on hieman liikutellut tätäkin nave aa. iha-ai a 
koostuu tallista, aitasta ja varastosta. Länsisivun 
saunarakennus on rankorakenteinen ja tehty 1960 
– luvulla. Vilja-ai a on tyypillinen suorasivuinen 
ai a 1800 – luvun loppuvuosikymmeniltä. Sen 
sijaan riihi lienee vanhempi. Sen sisäpuolella on 
säilynyt patsasuuni. 

Koiraviita on hyvin tyypillinen pienen tilan 
pihapiiri, jonka rakennuskanta on kerroksellista, 
mu a hyvin hoide una ja väreiltäänkin yhtenäise-
nä ne muodostavat perinteisen pihapiirin. Koira-
viidan ja ihlajamäen (entinen Rasi) väliin sijoi uu 
lepikkoalue vanhoine hakamaineen. ihlajamäen 
vanha pir irakennus on viety ja pystyte y uudel-
leen Vuolijoen Riihipihan yksityiselle talonpoikais-
museoalueelle.

komeita vanhoja rakennuksia perinnemaisemassa
järvimaisemakohde

Nuasjärven seudun vanhimpien talojen joukkoon 
sijoi uva Nuas 8 Rim ilä tai Rimpilänniemi on 
ollut kahden talon yhdistelmä, joista toinen on 
sijainnut Korholanmäen puoleisessa rannassa, 
toisen sijoi uessa nykyisen Rimpilänniemen puo-
lelle. Korholanmäen puoleinen talo on alkuperäi-
nen Laudanniemen Rim ilä, joka esiintyy jo 1600 
– luvun alussa autioiksi lueteltujen talojen lue e-
lossa. aikalla on täten ollut asutusta ennen 1500 
– luvun lopulla riehunu a isovihaa eli talo on yk-
si vanhimpia sotkamolaisia asuinsijoja. Si emmin 
Rim ilä on ollut altamon pappilan omistuksessa 
aina 1700-luvun puoleen väliin saakka. Talo esiin-
tyy myös Claes Claessonin vuonna 1650 laatimas-
sa kartassa. Rim ilässä on perimätiedon mukaan 
asunut jonkin aikaa Sotkamon ensimmäinen pappi 
Mansvetus Fellman, kunnes sai pienen asuinhuo-
neen nykyisen kirkon tienoilta. Fellman vali iin 

altamosta Sotkamon papiksi vuonna 1630, vaikka 
tiede iin olevan juomiin menevää mallia.

Taloa on kutsu u vasta 1900 – luvun alusta saak-
ka Lontaksi, vaikka virallinen nimi Korholanmäki 
5 Lon a tuli talon nimeksi jo vuonna 1851. Vanha 
Rim ilä -nimi viitannee talon sijaintiin, sillä talon 
eteläpuolella on laaja suoalue. Lontasta on erote u 

Koiraviita.

Korholanmäen kylällä on sijainnut paljon pieniä 
torppia - Kivirannan pirtti on vielä tallella.
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Koukkarin talo omaksi tilakseen varsin myöhään 
1900 – luvulla. Koukkarin pihapiiri sijoi uu näkö-
etäisyyden päähän peltoaukean eteläpuolella. 

Lontan sijainti oli luonnollinen laivaliikenteen 
laituripaikka 1900 – luvulla. ienempi laituri sijait-
see edelleen Alppilan huvilan yhteydessä rauhalli-
sen lahden rannalla ja se on toiminut kevyemmän 
veneliikenteen laiturina.

Lontan (Niemelä) vanha talo on siirre y pelto-
aukean luotomaiselta kohoumalta kesäasunnoksi 
Oulujärvelle, missä paloi melkein heti, ja nyt piha-
piirissä on vain uudempi pieni talo, joka alunpitä-
en 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 eri äin suuri kivinave a on pure u pois 
riitaisten maanomistusolojen vuoksi vast’ikään. 
Talon aitoista kaksi seisoo vielä pienen pääraken-
nuksen (Niemelä) vieressä, mu a tyylikkäin ja 
hienosti veiste y vilja-ai a vuodelta 1755 jatkaa 
eloaan pellon eteläreunalla. Se on tyypillinen otsa-
ai a, jonka posket on love u laajoilla kaarilla. Ait-
ta on korja u, kengite y ja kate uusi u Kainuun 
ympäristökeskuksen työllisyystyökohteena 1990 – 
luvun lopulla. Muuta aitat ovat suorasivuisia piha-
ai oja, joilla lienee ikää noin 200 vuo a. Läheisellä 
järven rantaan sijoi uvalla kummulla on kauniin ja 
vanhan lehtipuuston seassa vanha Alppilan huvi-
la, joka on kul uurihistoriallisesti arvokas. Lontan 
rannasta on kaunis maisema järven pohjoisrannal-
le Korvanniemen puolelle ja hieno kaukomaisema 
idässä siintävälle Vuokatille.

Koukkari sijaitsee loivassa järveen laskevassa 
rinteessä näköyhteyden päässä Lontasta. Nykyi-
sellään sen pihapiirissä on päärakennus, erikoisen 
vanha piharakennus ai oineen, pihaluhti ja tallira-
kennus, sekä etäämpänä pariai a ja erikoisen suu-
rikokoinen vilja-ai a. Vanha mansardika oinen 
kivinave a on pure u tai oikeastaan purkautunut 
jo aikaisemmin.

äärakennus on eri äin kauniisti ruske unut 
hirsipintainen luoma. Korkealle perustetun talon 
pirtin alla on kellari, johon johtaa portaikko suo-
raan pirtistä. Taloa on jonkin verran remontoitu, 
mu a tilojen väliseinät ovat ennallaan. Aikaisem-
man kahden omistajan sijaan nyt talolla on yksi 
omistaja ja tiloja tullaan muu amaan vanhan ti-
lajaon mukaisiksi. irtin lisäksi kuistilta pääsee 
eteistilan kau a saliin ja kei iöön. Salista on taas 
ovet kahteen kamariin. 

iharakennus on tuotu vanhasta Rimpilästä 
1900 – luvun alussa. Sen päätyyn on vuoltu vuo-
siluku 1828. Rakennuksen päädyn malli on suh-
teiltaan mitä kaunein. Rakennuksessa on tupa ja 
kamaritilat. Sitä on käyte y pihanpäänä eli renkien 
ja piikojen asuintiloina. Kunto on heikko. äätyyn 
on liite y kaksiosainen ai arakennus. Arviolta 150 
vuo a vanha ai aosa on koristeeton ja hyvin yk-
sinkertainen. 

Vastapäätä taloa sijaitsee vanha pihaluhti ja sii-
hen kiinni sijoite u tallirakennus. Talli on huonos-
sa kunnossa ja sitä on käyte y autotallina. Kaksi-
osainen luhti on korkeaa mallia ja hyvässä kunnos-
sa. Rakennusta korjataan mahdollisesti piakkoin.

Koiraviidan vilja-aitan 
päätykolmiosta.
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ihapiiristä erillään sijaitsee kaksiosainen piha-
ai arakennus. Koristeeton rakennus on korkeaa 
mallia. Sen takana on talon mahtava vilja-ai a. Ar-
violta n. 100 vuotias suorasivuinen ja koristeeton 
ai a on reilusti kaksikerroksinen ja sen erikoisuu-
tena ovat hyvin täsmällisesti tehdyt kaksikerroksi-
set hinkalot. ihapiirin pohjoispuolella on pieni ja 
huonokuntoinen saunarakennus.

Koukkarin rakennuskanta on suurikokoista ta-
lonpoikaisrakentamista parhaimmillaan. Raken-
nukset edustavat hyvin juurevaa tarkoituksenmu-
kaisuu a. ariaitan siirto navetan pohjan paikalle 
voisi olla keino ehey ää pihapiiriä. 

Koukkarin pihapiirin ympäristössä on peltoau-
keaa ja vanhoja rantahakoja, jotka pyrkivät paju-
koitumaan. Ympäristön hoito eli harvennus, nii ä-
minen ja peltojen käy ööno o olisivat väl ämä ö-
miä perinteisen maiseman säilymiselle. Koukkari 
näkyy eri äin hienosti Nuasjärvelle ja sillä on suuri 
merkitys veneilyreitin varren maisemallisena kiin-
topisteenä. Läheisestä Juuvanniemestä on löyde y 
kivikautinen asuinpaikka.

6.19 Kurikan metsälaidun, Parkua (P+)
erityisen maisemallinen ja monipuolinen laidunalue

Kurikan metsälaidun sijaitsee arkualla Kurikan-
lammen rannalla. Tämän vaaran jyrkilläkin poh-
joisrinteillä sijaitsevan metsälaitumen kasvillisuus 
vaihtelee hakamaisista sekapuustoisista alueista 
harmaaleppävaltaisiin suuriruohoisiin lehtoihin, 
ranta-alueen korpiin ja ylimpien rinteiden puo-
lukka-mustikka – tyypin kuusikoihin. Alueen läpi 
virtaa myös puro, jonka rannalla on suursaniaisten 
muodostamaa lehtoa. Vuosikymmeniä kestäneessä 
laidunnuksessa oli 1980 ja 90 –luvuilla tauko, mu a 
nykyään suunnitelmallinen laidunnus on aloite u 
uudelleen. Tauosta huolima a hakamailla ja har-
maaleppälehdoissa on vielä nähtävissä laitumen 
aiempi edustava rakenne metsäaukioineen ja niitä 
reunustavine vanhoine maisemapuineen. Hoidon 
avulla laidun on mahdollista palau aa edustavam-
paan tilaan. Alueen huomionarvoisia lajeja ovat 
ahomansikka ja jäkki. 

6.20 Kuusela (Mäkinen), Parkua (P)
vanha kauppa
pihapiiri
komea tiilinavetta kellareineen

arkuantien varressa sijaitseva pihapiiri on raken-
ne u vuoden 1930 jälkeen. Rakentajana toiminut 
Frans Olavi Mäkinen toi Amerikasta uusia ajatuk-
sia. äärakennuksessa on vaiku eita tuon ajan 
amerikkalaisesta puurakentamisesta: koroste u 
piikkimäinen kuisti ja ikkunanpielien koristelu oli 

hyvin tyypillisiä piirteitä amerikkalaisissa rannik-
kotaloissa. Kuusela sijaitsi heti alusta saakka Kajaa-
ni-Mustolanmutka-Sotkamo -kylätien varressa, jo-
ten kauppatoiminta oli luonnollinen toimenkuva. 
Taloon on tehty omistajan vaihdoksen yhteydessä 
pieni lisäosa, joka lähes tasaka oisena ei istu luon-
tevasti vanhan taiteka oisen rakennuksen kylkeen.

äärakennuksen lisäksi pihapiirissä on erikoi-
sen hieno tiilinave a, talousrakennus ja piha-ai a. 

iiri muodostaa neliön. äärakennus on tehty hir-
restä 1933, peruste u lohkokiville ja ka o raken-
ne u mansardiksi eli kainuulaisi ain taitekatoksi. 
Nurkkien yläosiin on rakenne u ns. kissanpenkit. 
Talo on vuora u jo 1930 – luvulla, mikä ei ollut 
tuohon aikaan tavallista maaseudun rakennuksille. 

unatiilinen nave a on yksityiskohtia myöten 
eri äin hienoa käsityötä. Rakennus sijoi uu pie-
neen rinteeseen ja sitä kau a pohjoispäädyn al-
le on sijoite u tiilikellari omalla sisäänkäynnillä. 
Kellarin sisäänmenokäytävän seinälle on muura u 
komea rakentajan laa a, jossa lukee ”RAKENNET-
TU 1936 F. O. Mäkinen”.  Navetan takaseinään on 
äske äin tehty kaksi oviaukkoa.

Talousrakennus on vanha kauppa. Hirsisessä 
rakennuksessa on varsinainen kauppahuone ja eri 
tiloja erilaisille myyntiartikkeleille. Osaa tiloista on 
käyte y myös majoitukseen. Rakennus on matala, 
kuten ai akin, joka on osin muute u autotalliksi. 
Sen takana sijaitsee latorakennus.

Kuuselaan lii yy kauppahistoriaa ja sen raken-
nukset ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. 
Kohde on näkyvä tievarsikohde, mu a 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 Korho-
lanmäki 13. arkuan lounaispuolen mäelle si-
joi uvassa talossa on oikein tyypillinen suuren 
talon pihapiiri. äärakennus, nave a, aitat ja 
muut sivurakennukset ovat klassisesti neliöön 
sijoite uina. eltoaukean keskelle keskellä piha-
piirin pohjoissivulla on hirrestä tehty pääraken-
nus vuodelta 1910. Rakennuksella on mi aa 25 
metriä ja tiloja on kahdelle perheelle ( aavola), 
minkä vuoksi talossa on myös kaksi umpikuis-
tia. Kylmälän päässä kuistilta on pääsy suoraan 
pir iin ja toinen ovi eteiseen, josta pääsee kei i-
öön ja kahteen kamariin. irtin rapa u kiviuuni 
patsaspiippuineen on todella komea ja klassinen. 
Toiselta kuistilta pääsee suoraan toisen perheen 
salimainen pir iin ja kamareihin.



193193

ihapiirin eteläsivulla on kaksiosainen kivina-
ve a vuodelta 1922. Sen yläosa on hir ä ja hei-
nävintille johtaa ajosilta. Kylmälän puolella pihaa 
rajaa kaksiosainen piha-ai a ja aavolan puolella 
kolmiosainen. ihapiiri on siis tiukka neliö. iha-
tien varrella on riihi ja erikoinen rinta-ai a. Sen 
lienee ikää noin kaksisataa vuo a, ja se on suora-
sivuinen ja koristeeton. Ai a on sijainnut aikaisem-
min pihatien varressa lähempänä taloa. Kylätien 
sivussa ja pellon laidassa on vanha saunarakennus, 
joka on toiminut myös kuivaamona. ihapiirin 
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 rakennushis-
toriallisesti arvokas. Läheisyydessä asutaan, joten 
pihapiirillä on tavallista suurempi mahdollisuus 
säilyä.

6.22 Lontanniemi, Korholanmäki (P)
Katso Koukkari, Korholanmäki

6.23 Merilänlehto, Lontaniemi, 
Korholanmäki (P)
pienen torpan pihapiiri
toinen Sotkamon pienimmistä kivinavetoista

ieni Merilänlehdon torppa sijaitsee Tuulivaa-
ran länsisivulla. Tilalla on kesäasuntona toimiva 
päärakennus vuodelta 1927 ja pieni kivinave a 
vuodelta 1917. Nave a on kooltaan ulkoa 8 m  
8 m ja siten yhtä pieni kuin arkuan Jaakkolassa. 

ihapiirissä on lisäksi tuoreempi piharakennus ja 
kauempana sauna ja lato.

Ympäristön puusto on haka u äske äin ja mai-
semat ovat kuin kuusta.

Kohteella on rakennushistoriallista arvoa.

6.24 Moilala, Korholanmäki (P)
kantatalo 1500 – luvulta
kaunissuhteisia vanhoja rakennuksia

Korholanmäen kylän kantatalo Moilala on tunne u 
1600 – luvulla Nuas 2 Kolehmalana. Alkuperäinen 
Kolehmala on itse asiassa käsi änyt kolme savua, 
joista on myöhemmin muodostunut kyläalueen ta-
lot. Kolehmainen on ollut aikoinaan sepän nimitys 
ja samalla tarkoi anut suuriluista ja vahvaa miestä.

1600 – luvulla on puhu u Kolehmalankylästä. 
1900 – luvulle tultaessa peltoaukealla on yhä jäljel-
lä kantatalot: Kanala, Moilala ja Muhola. Moilala 
jakaantui kahtia vuoden 1934 tulipalon jälkeen, 
jolloin toisesta puoliskosta on tuli Jaakkolan talo.

Kuusela.

Kylmälän kuisti.
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Alkuperäiseen Moilalaan on rakenne u puura-
kentamisen kultakaudella eli 1930 – luvulla talo, 
joka valmistui tarkalleen vuonna 1935. Talossa on 
umpikuisti, eteinen, pir i, kei iö ja kaksi kamaria. 
Talo on mainiossa kunnossa ja sisältä se on 50 – 
luvun pinnoilla. alanut vanha pir irakennus on 
ollut kylän suurin, sillä sen sisätila on ollut 10  10 
metriä, ja ”pirtin uunissa on mahtunut nukkumaan 
kaksi renkiä”.

ihapiirissä on uudempi tiilinave a ja pitkä 
piha-ai arakennus. Kumpikin on tehty 1950 – lu-
vulla. Eteläpuolella on kaunispiirteinen ja leveä-
räystäinen vilja-ai a, jonka yläkerrassa pidetään 
talon vanhoja papereita säilytyksessä. Asiakirjoja 
löytyy aina vuodesta 1811 alkaen. Sen takasivulla 
on kaksi muuta suorasivuista ai aa. 

Moilala on tyypillinen kerroksellinen pihapiiri, 
mu a hoide u poikkeuksellisen hyvin. Sen kult-
tuurihistoriallinen arvo tulee kohoamaan vastai-
suudessa.

6.25 Muhola, Korholanmäki (P)
hyvin erikoinen ja rakennushistoriallisesti arvokas 
piharakennus

Korholanmäen kylän ensimmäisiä asuinpaikkoja 
mainitaan jo vuoden 1555 verotiedoissa. Tuolloin 
Kolehmalaksi nimite y talo jakautui kolmeen 
osaan ja yhden talon numeroksi tuli Nuas 3, mut-
ta nimi oli tälläkin vielä Kolehmala. Tämä oli ta-
vallista virallisissa papereissa, mu a käytännössä 
taloilla oli jo tuolloin kutsumanimiä. Tämän talon 
kohdalla käyte iin yleisesti nimeä Muhola, joka 
kuvaa pellon murevuu a ja hyvää sopivuu a vil-
jelyyn. Talo on nyt Korholanmäki 4. erimätieto 
kertoo Muholan sijainneen ns. Kanalan haan (katso 
Kanalan haka, Korholanmäki) kohdalla nykyisen 
asuinpaikan pohjoispuolella. Tästä vanhasta asuin-
paikasta on saman tiedon mukaan peräisin nykyi-
sen pihapiirin erikoinen piharakennus, jonka hirret 
oikeastaan olisivat vanhemmasta pihapäästä.

iharakennus on kapearunkoinen ja tyypillinen 
pihanpää, jota on jatke u kalusuojilla. Erikoiseksi 
rakennuksen tekee sen halli u ulkonäkö ja erikoi-
set yksityiskohdat: pääoven ympärillä on nimit-

Moilalan aukea.
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täin erikoinen ja antiikkinen kartanoiden sisään-
käynteihin tyypillisesti kuuluva katosuloke, jonka 
reunaa koristaa hammaslista karniiseineen. Koris-
te on vanha ja ainutlaatuinen Sotkamossa. Muut 
yksityiskohdat, kuten päädyn ikkunat ja räystäät 
kielivät rakennusajankohdan olevan mahdollisesti 
1920 – luvun. Rakennuksessa on kellari, jonka si-
säänkäynti on varuste u omalla päreillä vuoratulle 
pienellä katoksella. Rakennukseen on tehty auto-
talli ja ove omana se ei ole kunniaksi erikoiselle 
rakennukselle.

6.26 Mäkelä, Korholanmäki (P)
romanttinen pieni pihapiiri ympäristöineen
Simo Hurtta

Tuuliniemenvaaran länsirinteen lehtomaisemaan 
sijoi uva pieni talo on romantikon unelma. aikka 
on hyvin rauhoi ava, sitä rajaa korkea kuusikko 
pohjoistuulien puolelta ja korkea sekä kivinen vaa-
ranrinne pirunpeltoineen itäsivulta. Maaperä talon 
läheisyydessä on rehevää kasvaen runsaasti tyy-
pillistä perinnekasvistoa ja mm. leppää. ihapiiri 
koostuu vuonna 1923 tehdystä mansardika oises-
ta talosta, matalasta puisesta navetasta, saunasta ja 
perunakuopasta sekä varastorakennuksesta. Ym-
päristöä rakennuksineen ja yksityiskohtineen on 
arvoste u erikoisen paljon. Kaikki vanha alkaen 
heloista ympäristön riukuaitoihin on säilyte y ja 
hoide u taiten.

Kallion päälle rakennetussa talossa on umpi-
kuisti, jossa on kauniit vanhat ruutuikkunat ja 
mansardika o siinäkin. Talo koostuu parista ka-
marista ja tuvasta. Ikkunat ovat T-mallia. Ullakko-
tila on luonnollisesti korkea. Talon ikkunoiden ja 
räystäiden koristeet ovat tyypillisiä nikkarityylille, 
mikä vielä 1920 – luvulla paikoin innosti rakentajia. 
Mallia on perimätiedon mukaan hae u Kajaanista 
lääkäri Suopangin talosta. Mäkelän talo on maa-
la u ns. jokivarren talon tyyliin eli punaisen talon 
kuisti on keltainen. Talo on äske äin huoltomaa-
la u samoilla väreillä.

Myös nave a lienee tehty 1920 – luvulla. Har-
maa ja mataluudellaan tilaa talolle antava rakennus 
on mitä elee ömin ja repsahtaneisuus puhu elee 
visuaalisesti tyrmäävällä tavalla. ohjoispuolella 
on vanha ai a lato-osineen, kun taas eteläpuolelle 
sijoi uu ryytimaa kaivoineen ja sauna. Talon lähei-
syydessä on kauniisti kivestä rakenne u peruna-
kellari. Sen oven pienassa on vuoltuna vuosiluku 
1839.

Mäkelä on 1920 – luvulle tyypillinen talo har-
vinaisen alkuperäisasuisena. Sitä täydentävät 
harmaat sivurakennukset ja muikea lehtomainen 
lähiympäristö. Kohde on rakennushistoriallisesti 

Mäkelän päärakennus.

Muholan pitkä historia heijastuu pihanpään ovikoristeestakin.

Parkuan isoluhdin ovia.
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erikoisen arvokas. Lähiympäristössä on erilaisia 
perinne iotyyppejä. Tällainen kohde tulisi pystyä 
jä ämään jälkipolville ihailtavaksi. Säilymisen 
kohdalla asenne ratkaisee ja tässä kohteessa omis-
tajilla sitä ilmiselvästi on. Ympäristön pitäminen 
tässä tilassa edelly ää jatkuvaa hoitoa, harvennus-
ta ja puuston kontrollointia. Maaperän rehevyyden 
ylläpitoa voisi edesau aa esimerkiksi lampaiden 
laidunnus.

Taloon lii yy legenda, jonka mukaan Soikonlah-
den rannan tuntumassa on sijainnut Simo Hurtan 
eli Simon A eckin pakoreitin venepaikka ja Mä-
kelän paikkeilla hänen pakopir insä. 

Simo Hur a oli 1700 – luvun alussa toiminut häi-
käilemätön keskiaikaisen hallintotavan viimeinen 
edustaja alueella. Hän edusti esivaltaa ja saa oi itse 
määritellä valtansa rajat uskoma oman pitkälle. 
Tosinaan hän puolusti raivoisasti alueellista tur-
vallisuu a, mu a useimmiten käy i häikäilemät-
tömästi hyväkseen alamaisiaan. Taloudellisesti ro-
mahduksen partaalle ollut Ruotsi vaati veroja aina 
vain enemmän, joten A eckin oli helppo perustel-
la tekemisiään valvojilleen oikein päin. A eck pi-
ti pohjoista hovia läheisessä Turunkorvassa, joten 
häneen lii yy paljon paikallisia legendoja. Muut 
hovit sijoi uivat ielisjärven tienoille. Turunkor-
vaa hän suunni eli eläkepäiviensä asuinpaikaksi, 
mu a sarkasota seurauksineen lope i haaveet ja 
lopulta A eck teki itsemurhan.

6.27 Mäki-Tervolan metsälaidun, 
Kankaankylä, Korholanmäki (P-)
pienipiirteinen laidunalue, josta voisi kehittää laajem-
man kokonaisuuden

Kontinjoelta Lontan rantaan johtavan kylätien si-
vussa oleva haka ja laidun löytyvät peltojen sivus-
ta etelään laskevassa rinteessä. Laidun vaihtelee 
metsäisestä haasta peltolaitumeen. Alueen kasvilli-
suus on heinävaltaista, mu a alueella viihtyy myös 
ahomansikka ja jäkki. Alue a on raja u mm. puu-
aidoin. Kylätien reunassa on vanha riihi, joka tuo 
laitumen reunalle historiallista painoa. Sen lähei-
syydessä sijaitseva parakki on mitä vaikeimmalla 
paikalla. Alue on lehtoista laajemmaltikin. Maasto 
on kiinnostavan vaihtelevaa ja maisema kylätieltä 
kohti Korholanmäkeä on kaunis. Laitumen poh-
joisreunalla sijaitseva Kanervan talo navetoineen 
on pi oreski asuinympäristö.

6.28 Naparinta, Korholanmäki (P)
kaunis, osin kerroksellinen pihapiiri

Korholanmäen korkeimman vaaran eli Napavaa-
ran pohjoispuolella sijaitseva Naparinta on Hyyrön 
(Antikkalan) sotilasvirkatalon vanhempi torppa. 
Nuorempi torppa oli Korpela. Naparinnalla on ol-
lut asu u ainakin 1800 – luvun alusta saakka.

Rinteessä sijaitsevan pihapiirin asuinrakennus on 
tehty 1930 – luvulla. Talo on korkea, sillä ullakko on 

Kankaankylän hevoslaidun.
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suuri. Talon edessä on kaunis vanhoilla ruutuikku-
noilla varuste u lasikuisti. Luonnonkivistä haka u 
kivinave a vastapäätä taloa on tehty vuonna 1937. 
Navetan yläkerrassa on heinävin i ja sinne johtaa 
ajosilta rakennuksen päädystä. ihapiirissä on pi-
hapää eli asu ava ai a, sekä piha-ai a 1950 – lu-
vulta. ihapiirin takana Koiraviidan polun varrella 
on lisäksi kaksi ai aa, riihi ja lato. Toinen aitoista on 
melkoisen vanha ja siinä on pieni otsa, sekä suorat 
posket. Ai a lienee ainakin 200 vuo a vanha. iha-
tien varrella on pieni saunarakennus.

Naparinta on hyvin hoide u ja kaunis pienen 
talon pihapiiri rakennuksineen. Sillä on huomat-
tava rakennushistoriallinen arvo.

6.29 Parkua, Parkua (P)
vanha asuinpaikka
isoluhti
perinnemaisemia, hakamaisemia

arkuan talo sijaitsee korkeassa lehtomaastossa 
kunnan lounaisreunalla. Talo on vanha ja tunnet-
tu 1600 – luvun alussa Hannilanmäkenä (Hannila). 
Tuolloin isäntinä olleet Mustoset ovat kaskenneet 
ympäristövaaroja hyvin laajalti jopa Nuasjärven 
pohjoispuolella, mikä on aiheu anut useita riitoja. 
Talon nimi muu ui 1600 – luvun lopulla Jormas 16 
Mustolaksi ja isojaossa Suutareiden vaikutuksesta 
Jormas 14 arkuaksi. Suutareita asui pitkään Vuo-
katin arkuanvaaran 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 
Mää älänmäen Karjalassa. Mistä parkua -sanan 
alkuperä si en tulee, sitä ei tarkoin tiedetä. Tarinoi-
den mukaan arkuan pellon laidassa on ollut raip-
papetäjä, jota käyte iin 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 arkuan alkuhistorian olete-
taan lii yvän kauhunsekaisiin 1500 – luvun lopun 
kahinoihin, jolloin väestöä siirtyi asumaan rannoil-
ta vaaroille. 

Naapureita arkuan talolle syntyi varsinkin 
1760 – luvulla, jolloin vaaraympäristöihin levisi 
laajalti asutusta ympäri pitäjää. 

Nykyään arkuan pihapiiri sijoi uu loivaan rin-
teeseen peltojen keskelle. arkualta on kaunis kau-
komaisema Vuokatille. Itäpuolella näköetäisyyden 
päässä on Vuoreksen talo, katso Vuores (Huotari), 

arkua. ihapiirissä on vanha ja uusi päärakennus, 
vanha kivinave a ja komea isoluhti. iha on alku-

jaan ollut selkeän kahden talon pihapiiri, mu a 
toisen talon puoliskot sivurakennuksineen on viety 
läheisiin Vuorekseen ja Kellarin taloihin perinnön-
jaon yhteydessä 1920 – luvulla.

Vanha päärakennus on tehty vuonna 1885. Suuri 
hirsitalo on vuora u ja siinä on pirtin lisäksi neljä 
huone a. Talossa on kaksi kuistia, pir iin ja sa-
lin puolelle. arkuassa on säilynyt vanha kello 
vuodelta 1810. arkuassa on toiminut kyläkoulu 
vuosina 1925 – 28. Talo on ollut jae una veljesten 
perheiden kesken. Rakennusta on remontoitu 1960 
– luvulla reippaalla kädellä. Rakennuksen yläpuo-
lelle irti pihapiiristä on tehty uudempi talo 1970 
-luvulla. Kivinave a on vuodelta 1924 ja sitä on 
remontoitu, sekä laajenne u useaan o eeseen mm. 
tiilisellä osalla. 

Isoluhti on hieno rakennus. Kaksiosaisessa ra-
kennuksessa on kaksi kerrosta ja yksi kammion 
ruusuaukko. Jyhkeä isoluhti on valmistunut vuo-
lumerkin mukaan vuonna 1829 ja se pitänee paik-
kansa kuluneisuudesta päätelleen. Ovista ainakin 
oikean puoleinen on alkuperäinen. Siinä on koris-
teena salmiakkikuvio eli se on tyyliltään uusklassi-
nen. Kapeasta kammiosta pääsee luukkujen kau a 
yläkertaan. Aitan takasivulla on ollut oviaukko, 
joka on peite y: toinen puoli aitasta kun on ollut 
toisella pihalla sijainneen Vuoreksen kantatalon 
käytössä.

arkuan kuivaamo sijaitsee arkuan tien varres-
sa sen eteläpuolella. Hirsisen rakennuksen katolla 
hoippuu vieläkin tuuletusputki ja peltinen tuulen-
ohjain, joka alkaa olla harvinaisuus.

arkuan isoluhti on erikoisen arvokas rakennus-
historiallisesti. arkuan pihapiiri ja sen ympäristö 
lähitaloineen on tyypillistä vaaramaisemaa, josta 
tunnistaa ihmisen kosketuksen. arkuan isoluh-
din kulmilla voi nahkassaan todella aistia menneen 
ajan. 

Koirajärven suunnassa arkuantien varressa on 
perinnemaisemia, jotka on luokiteltu arvokkaiksi 
perinne iotoopeiksi. Myös arkuan talon pohjois-
puolen hakamaastot lepikoineen ja läheisen arku-
an koulun eli entisen Otralan talon puustoi uvat 
lepikot ovat hienoja perinneympäristöjä.

arkuaan lii yy tarina rappareista: Jormasen Suu-
tariin oli rapparit ehtineet ja tyhjentäneet talon 
vilja-aitat. Rapparit olivat ajaneet reet talon pel-
tojen takaisen törmän alle ja jääneet vahtimaan, 
josko karkuun mennyt talonväki palaisi takaisin 
ja paljastuisivat. Mu a isäntä oli hoksannut asian 
ja tappanut hevoset törmän alla, sekä hiihtänyt 
metsään useita hiihtojälkiä, joten rapparit olivat 
ymmällä, mitä jälkiä seurata. Useita päiviä myö-
hemmin ja jälkiä seura uaan rapparit tulivat nyt 

arkuana ja tuolloin Mustolana tunnetun talon 
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pihalle ja huutelivat, e ä kyllä ”Ähvä” Mustonen 
eli isäntä vielä kiinni saadaan. Löysivät aitan sillan 
alta piilon tavaraa täynnä, mu a väsyneinä eivät 
jaksaneet enää pol aa taloa vaan palasivat Suuta-
riin 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

arkualla koulunkäynti aloite iin 1.9.1925 arku-
an talossa. Vuoden 1928 syksyllä ava iin koulu 
Otralan talossa, joka oli muute u koulukuntoisek-
si. Talossa asunut Meriläisen suku muu i tuolloin 
Korholanmäen Viisikantaan. Otrala on aikoinaan 
erote u Mustolan eli arkuan talosta.

Koulurakennusta laajenne iin sotien jälkeen ja 
talosta tuli L – muotoinen. Koulu toimi rakennuk-
sessa vuoteen 1970, josta lähtien se on ollut yksi-
tyisomistuksessa. Rakennukseen on tehty remon i 
1980 – luvulla. ohjoispääty on kellarin päällä ja 
siinä on kaksi entistä ope ajan asunnoille tehtyä 
kerrosta. Koulun puoli on vanhempi ja kerroksia 
on vain yksi.

ihapiiri sijaitsee kummulla ja pihatien varressa 
on näy ävä vanha lehtikuusikuja. Ympäristö on 
luonnonkaunista. Koulun läheisyydessä on hyvin 
huonokuntoinen arkuan seurantalorakennus.

6.31 Piippola, Parkua (P)
erikoisen hienoja ja vanhoja aittoja
Sotkamon vanhin isoluhti
yksi vanhimpia vilja-aittoja 

Jormaskylän kantataloista viimeisimmät syntyivät 
1750 – luvulla, jolloin Saarimäelle arkuan etelä-
puolelle noin 300 metriä merenpinnasta perus-
te iin Jormas 34 Sammalmäen tai kansankielellä 
Sammaleen uudistalo. Sammaleesta on hyvin vä-
hän historiatietoja, mu a 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 viralliste iin uudisti-
laksi vuonna 1750. 

Nyt Jormas 41 iippolan iso päärakennus on 
luhistumassa paikoilleen, yksi kylän suurimmista 
kivinavetoista on roman inen raunio ja vanhat ai-
tat porsku avat aikaa vastaan. ihapiirin itäsivulla 
on kolmiosainen todella kookas isoluhti vuodelta 
1752. Siinä on kolme osaa, joista yhdessä on tavara-
ai a, keskellä hevosellakin läpikulje ava sola ja 
kolmannessa on hevostalli. Rakennus on mahtava 

Piippolan luhdin ruusuaukko.

Pirttimäki.

Pöppölä.
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kooltaan ja erikoisen hyvää käsityötä. Esimerkiksi 
hammaskarviliitokset ovat uskoma oman hienoja 
kaarevia pintoja. Konsolien päät on koristeltu tyy-
pilliseen tapaan vinopinnoilla. Kaksikerroksisen 
aitan kammiossa on kolme ruusuke a. Ai a olisi 
pelaste ava pian. Ai aan lii yy epätavallinen piir-
re: se ei ole symmetrinen. Jokaiset kolme osaa on 
erikokoisia, niin myös ruusukoristeet. Sotkamossa 
on iippolan luhdin lisäksi vain yksi epäsymmet-
rinen isoluhti Sumsan Ruokomäellä. iippolan 
isoluhti lienee Sotkamon vanhin. iirteiden perus-
teella voisi arvailla, e ä isoluhdin tekijät ovat ehkä 
olleet kirkonrakentajia.

eltoaukean reunassa ja Saarijärven rantaan 
johtavan vanhan polun sivussa sijaitsee vilja-ai a, 
joka lienee vielä vanhempi kuin isoluhti. Rakennus 
saa aa olla vanhimpia Sotkamossa. Otsa-aitassa on 
kammio ja suorat posket. Sen sisään kääntyvässä 
alkuperäisessä lankkuovessa on puusaranat ja kii-
latut pihtipielet. Mikä hämmästy ävintä, tuohi-
malkakate on vielä vanhoilla vitsaksilla kiinni ja 
neulaspuut istute u hirsiin puunauloilla! Antik-
vaarinen ai a on aito museorakennus, mu a koh-
talon hetket ovat käsillä, sillä kate vuotaa pahoin.

ihapiiri on hunningolla ja ai ojen kohtalo 
enemmän kuin vaakalaudalla. Kohde ei ole vanhaa 
rakennuskantaa rakastavan toiveuni tällä hetkellä 
ja erikoisen kallisarvoiset aitat tuhoutunevat paris-
sa vuodessa korjauskelvo omiksi.

vanhoja rakennuksia
kivilouhos

Nuas 14 ir i on Korholanmäen kylän länsiosan 
kantataloja. Omalla vaaran laella sijainnut talo on 
maini u asiakirjoissa jo 1750 -luvulla, joten paikal-
la on asu u ainakin siitä saakka. Tuolloin talossa 
asui sotamies Olli Korhonen: sarkasodan jälkeen 
miehistä suurin on maini u sotilaiksi. Myöhem-
min taloa on asu anut muun muassa Tervon ja 
Rusasen suvut.

ir imäki on ollut suuri talo ja sen näkee yhä 
paikan päällä. aikalla on ollut kahden talon piha-
piiri, joskin Ylitalosta ei ole jäljellä enää kuin rauni-
oita ja todella hieno tallirakennus. ir imäen puo-
lella on iso talo, mansardika oinen kivinave a ja 
todella suuri piha-ai a. Talo on tehty mahdollisesti 
1930 – luvulla, mu a siinä on vanhempiakin osia. 
Sen tiloja ovat pir i, kei iö, eteinen, sali ja kaksi 
kamaria. Tiloja on remontoitu, eivätkä ne ole enää 
alkuperäisasuisia. Talo on lautavuora u ja ikkunat 
ovat T – mallia. 

Vastapäätä taloa on leveärunkoinen kivinavet-
ta, yläkerrassa on iso heinävin i mansardikaton 
alla. Silta on etonia ja rakennusta on remontoitu 

suhteellisen paljon. ihapiirin itäsivulla on pari-
aitan, tallin ja varaston yhdistelmä. Aitat ja tal-
li ovat yhtä hirsirakenne a. Rakennus on tehty 
mahdollisesti 1800 – luvun puolivälissä ja siinä ei 
ole lainkaan koristelua. Rakennus on kaksi kerros-
ta korkea ja juhlava muutoinkin olemukseltaan. 
Tallin ovia on muute u.

Ylitalon paritalli on vanhin aukean rakennuksis-
ta, sillä lienee ikää noin 200 vuo a. Rakennus on 
kaksi kerrosta korkea ja rintamallia. Rakennuksen 
konsolikoristeet ovat erikoiset, samanlaisia ei liene 
Kainuun alueella tava u. Konsoleissa on riiapuun 
paikka räystäällä, joka kielii hyvin vanhakantaises-
ta tuohikaton tuentamallista, jota suosi iin ohjan-
maalla. Rakennus on huonokuntoinen.

ir imäen pihapiirin rakennuksilla on raken-
nushistoriallista arvoa, mu a niiden tulevissa 
korjauksissa kanna aisi o aa huomioon nykyistä 
paremmin niiden rakennustapa ja pyrkiä osin jo-
pa palau amaan niiden piirteitä. Ylitalon talli olisi 
vielä pelaste avissa. ir imäen rakennuksissa on 
poikkeuksellista mahtavuu a, mitä löytyy myös 
naapurista öppölästä ( öppölä, Korholanmäki).

6.33 Purola, Nuasjärvi, Korholanmäki (P)
kivikautinen asuinpaikka

Asuinpaikka sijaitsee Nuasjärven etelärannalla, 
Jormasjoen suulta noin 2 km luoteeseen, metsäi-
sellä ranta-alueella, Heikinluoto -nimisen paikan 
kohdalla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille 
rannalta ja rantavedestä.

Löydöt ovat kiviesine, kvartsiesineitä ja -iskok-
sia.

6.34 Pöppölä, Parkua (P)
erikoisen suuri päärakennus, ainoa mutterikuisti 
Sotkamossa
pihapiiri
kivinavetta

öppölampi – nimisenä mm. henkikirjoissa esiin-
tyvä talo Nuas 13 on merki y uudistilaksi vuonna 
1774.  Talossa on asunut myöhemmin kaksi perhet-
tä, jolloin toisesta on muodoste u Nuas Lam i 21. 
Talo on tunne u taas isossa jaossa yhdellä nume-
rolla ja nimellä Korholanmäki 9 öppölampi. Ny-
kyään talo on jae una taas kahtia, mu a sitä kut-
sutaan yleisesti vain öppöläksi. öppö -nimelle ei 
ole pätevää selitystä, mu a hauska se ainakin on. 

Nykyään öppölässä on kohtalaisen hyvin säi-
lynyt pihapiiri rakennuksineen. Vanhan todella 
kookkaan asuinrakennuksen lisäksi pihassa on 
uudempi talo, kivinave a, talli, piha-ai a ja sauna-
rakennus. Vanha päärakennus lienee rakenne u 
1900 – luvun alussa. Hyvin leveärunkoisen talon 
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sisäpihan puolella on kaksi kuistia, joista toinen on 
normaali umpikuisti, mu a toinen on Kainuussa 
harvinainen mu erikuisti, jonka ka okin on mo-
nilappeinen. Kuisteista päästään kahteen erilliseen 
asuntoon. Talolla on pituu a 27 metriä, joten ra-
kennus on yksi Sotkamon suurimmista pääraken-
nuksista. erimätiedon mukaan öppölän nykyi-
sen talossa on vaiku anut Rusasen ja Tervon suvut 
ja nykyisen vanhan päärakennuksen on tehnyt 
Määtän suku.

Mu erikuistin kau a pääsee eteläpuolen tiloi-
hin, joita ovat eteinen, tupa ja kaksi kamaria (tu-
pa on talon vanha sali). Suuresta ja kantikkaasta 
lasikuistista taas päästään pohjoispuolen tiloihin, 
jossa on iso eteistila, kei iö, pir i ja kaksi kamaria 
päädyssä. Vanha pir i on ollut nykyisen pirtin ja 
kamarien kokoinen eli noin 9  10 metriä! Talon 
räystäät ovat erikoisen pitkät ja kate on tiiltä. Eri-
tyisesti pitää mainita vuoliaisten nokkien ja räys-
täspoikosten hieno vuolutyön korkea laatu. Vastaa-
via löytyy esimerkiksi Tuhkakylä Tuhkalasta. Talo 
on vuora u helmipaneelipon ilaudalla, joka on 
maala u keltaiseksi, mu a uusintamaala u etelä-
päädyn osalta punamullalla. öppölän talo on kuin 

kartano. Toinen asunto on tyhjillään ja toinen ke-
säkäytössä; vanha sisustus hienoine kalusteineen 
on tallessa.

ihalla vastapäätä taloa sijaitsee kivinave a, jol-
la lienee ikää noin sata vuo a. Navetan vin iosa on 
hir ä ja korkeaa mallia. Vintille johtaa kookas ajo-
silta ja sen alapuolella on hevostalli. ohjoispäässä 
on hyvin kookas hirsinen heinälato. Nave a on 
erikoisen syvä eli noin 11 metriä. Navetan sivulla 
on pihasaunarakennus 1950 – luvulta. ihan poh-
joissivulla sijaitsee kaksiosainen ja – kerroksinen 
ai a, jossa on suorat koristee omat seinät, mu a 
erikoisen hyvin yhteen sovitetut hirret hakanurk-
kineen. Aitan ka o on poikkeuksellisen loiva ja 
räystäät ovat mahtavan pitkät.

Talon pohjoispuolella on toinen vanha hevostal-
li, joka lienee siirre y nykyisen saunan paikalta. 
Eteläsivulla on 1970 – luvulla rakenne u matala 
talo. Sen paikalla sijainnut pihanpää eli renkitu-
pa on siirre y varastoksi alarinteen puolelle la-
don viereen. Länsipuolen pellolla nökö ää kaksi 
ai aa, joista toinen on jauho- ja toinen vilja-ai a. 
Vanhempi lienee tehty 1800 – luvun puolivälissä 
ja siinä on otsa ja suorat posket. Uudempi on ehkä 

Pöppölän talon pohjakaavio.



202  

1900 – luvun alusta ja se on suorasivuinen sekä 
koristeeton, mu a leveärunkoinen.

öppölän pihapiiri edustaa tyypillistä suuren 
tilan pihapiiriä. äärakennuskin on pohjaltaan tyy-
pillinen talonpoikaistalo, mu a tässä tapauksessa 
se on jae u kahdelle perheelle. Mu erikuisti on 
erikoisuus, jollaisia ei Sotkamosta muualta löydy. 
Rakennus on kooltaan erikoisen massiivinen ja 
siinä on nähtävissä muitakin selviä itäisen raken-
nustavan vaikutuksia klassiseen tyyliin sekoi u-
en eli talossa on venäjän vallan aikaisia piirteitä. 
Kivinave a on erikoisen suuri ja omaperäisesti 
tehty, sillä sen olemuksessa on jotain piirteitä kar-
jalaisesta rakennustavasta. Sivurakennukset ovat 
rakennusteknisesti tavanomaisia. 

öppölä on rakennushistoriallisesti poikkeuk-
sellisen arvokas pihapiiri. Sen kunnossapito vaati-
si poikkeuksellista tahtoa ja rahallista panostusta 
rakennusten koon vuoksi. Rakennuksista mm. 
päärakennus vaatisi nopeita korjaustoimenpiteitä. 

öppölän kartanomaiset rakennukset ovat häm-
mentävän suuria kainuulaisessa vaaramaisemassa. 
Ympäristö on peltoa ja vanhaa hakamaata. Koilli-
sessa 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 Korho-
lanmäenkylän rannan tuntumassa sijaitsi savu, jota 
sano iin Kolehmalaksi. Talon isäntänä oli vuoden 
1611 Oulujärven erämaan maakirjan mukaan hl 
Kolehmainen, joka oli lähes veronmaksukyvytön 
Suuren Karkuvuoden tuhojen vuoksi. Kolehmai-
nen on aikoinaan tarkoi anut suuriluista ja koo-
kasta ihmistä, joka oli kuin luotu sepäksi. Varsin 
pian kantatalon ympärille tuli kaksi lisää ja kaikis-
sa kolmessa Kolehmalan talossa asui Kolehmaisen 
veljekset: Heikki, Mauno ja Lauri. Näiden ensim-
mäisten talojen oheen syntyi uusi Nuas 5 Riekki-
läksi kutsu u talo jo 1600 – luvun alkupuolella, ja 
isojaon jälkeen se on tunne u numerolla Korho-
lanmäki 4. 

Vuonna 1800 Riekkilän talossa oli poikkeuksel-
lisen suuri asukasmäärä, oikea suurperhe, johon 
kuuluivat haltijapariskunnan lisäksi kahden pojan 
suurperheet. Se ei kuitenkaan ollut tavatonta, suu-
rin yhtä taloa Sotkamossa asu anut yhteisö kun oli 
Turunkorvan Meriläisten neljän veljeksen perhei-
den kokoomus. Vuonna 1746 Riekkilän talo paloi 
ja vahingot arvioitiin 220 kuparitaalarin arvoisiksi. 
Tuohon aikaan paloapu oli viisi kuparitaalaria per 

kyläsavu eli järjestelmä toimi jo yhteisvastuullises-
ti. Suuren talon mi arina toimivat myös risukirveet 
eli käskassarat, joita Riekkilästä löytyi vuonna 1819 
useampiakin, ja joita löytyy yhä talon kotimuseos-
ta. Samaan aikaan talossa oli myös erikoisen suuri 
vene, jolla kyydi iin tervaa Ouluun. 

Tilan osti vuonna 1864 alunpitäen Hiisijärveltä 
Härmänmäen kau a tullut Härkösten suku 1800 
ruplan hinnalla. Taloa ovat asu aneet ennen Här-
kösiä muun muassa Kärkkäiset ja Mankiset. Suku 
on asunut siitä saakka talossa. Nykyinen vanha 
isäntä toimi sotien aikaan mm. ylikomentaja Man-
nerheimin autonkulje ajana, mistä on säilynyt 
useita valokuvia. Vuonna 1954 taloon peruste iin 
kauppapuutarha, jolle oli mallia hae u Tanskasta 
saakka. Kasvihuonetilaa oli 450 m2.

Riekkilän Haaponiemessä oli 1900 – luvun alku-
vuosina säännöllisen laivaliikenteen laituripaikka.

Sotkamon kookkaimpien kantatilojen joukkoon 
lukeutunut talo on komea nykyäänkin. Keskellä 
peltoaukeaa sijaitseva pihapiiri on neliön muotoi-
nen ja siinä on todella suuri kaksikerroksinen pää-
rakennus, komea kivinave a, kaunis talli, vanha 
vilja-ai a ja läheisyydessä toinen asuinrakennus. 

Vanha talo on tehty vuonna 1867, mu a sitä on 
jatke u jo vuonna 1873. Kei iöstä rakennuksen kes-
kivaiheilta johtaa portaikon kau a käytävä etelä-
päädyssä sijaitsevaan perunakellariin, jolla on oma 
ka o ja joka on aivan kiinni pihatiessä. Samanlaisia 
kellariratkaisuja on mm. saman kylän Rommakos-
sa ja käytävän osalta Koukkarissakin. Soidinkylän 
Kuninkaanniemessä vastaavanlainen kellari on 
kooltaan suorastaan luola. Vuonna 1953 Riekkilän 
taloon tehtiin suuri remon i ja 1990 – luvun lopulla 
rakenne iin lisäosa. Nykyään rakennus on noin 30 
metrinen ja osin kolmikerroksinen, mikä on sinäl-
lään 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 toisek-
si kookkain kivinave a Sotkamossa. ihapiirin 
eteläsivulla on kolmiosainen tallirakennus, jonka 
ai aosassa toimii kotimuseo. Säilyte ävää tava-
raa on kertynyt huoma avasti ja niiden joukosta 
tulee esille tervantekoon lii yvät kapineet. Talo on 
ollut kuuluisa tervankei otaidoistaan. Museossa 
on myös mm. jääkisoja varten tehty rautainen kil-
pareki 1930 – luvulta, tervan soutajien matkakirstu 
vuodelta 1857 ja ynnä muuta! Talliosa on muute u 
sinällään luontevasti autotalliksi.

ohjoissivulla pihapiiriä on aikaisemmin etääm-
mällä rantapolun varressa sijainnut vilja-ai a. Se 
on kaksikerroksinen ja otsamallia. osket tulevat 
pitkälle ja ne on poikkeuksellisesti love u kulmik-
kailla muodoilla. Ai a on 1700 – luvun mallia ja 
Korholanmäen alueen vanhimpia rakennuksia. 



203203

Rakennus on korja u Kainuun ympäristökeskuk-
sen hallinnoiman työ ömyystyöavustuksen turvin 
vuonna 1998. Aitan paikalla on ollut aikaisemmin 
kievarirakennus, sillä sitäkin toimintaa on ollut 
1900 – luvun alussa. Aitan takana on 1950 – luvulla 
tehty kesäkäy öinen asuinrakennus ja sen takana 
pellon laidassa varastona toimiva vanha riihi. i-
hapiirin eteläpuolella on kasvihuoneiden jäänteet.

Riekkilä on todella suuren talonpoikaistalon 
pihapiiri. Sen rakennuskanta on arvokasta ja ko-
timuseolla on suuri antikvariaaninen merkitys. 
Ympäristö on laaja monen talon käytössä oleva 
peltoaukea. Maisemallisesti kasvihuoneiden raa-
dot eivät ole hyväksi. Talon ja järven välissä ole-
vaa metsää on ava u ja se on tuonut koko kylälle 
tärkeän maisemallisen ulo uvuuden. Tilan mailta 
löyde iin pronssinen keihäänkärki 1960 – luvulla.

6.36 Rikkola, Loso, Parkua (P)

Vanha Losovaaran talo Jormas 23 Rickola on onnis-
tunut säily ämään nimensä ajan saatossa, mu a 
numero on muu unut Jormas 29. Yksinäisestä kor-
pitalosta löytyy kirkon tietoja 1750 – luvun alusta 
saakka. Korkealla vaaran rinteellä sijaitsevan talon 
ympäristössä aistii yhä pitkäaikaisen ihmiskäden 
kosketuksen. ihamaalta on loistavat kaukomai-
semat kaakkoon aina rakenteilla olevalle Talvi-
vaaran kaivokselle saakka. Tila on ollut aikoinaan 
huoma avan suuri kooltaan. Sen osti Sotkamon 
nimismies Kaarlo Ojantakanen 1900 – luvun alussa 
ja hän vie i siellä sota-ajan evakossa perheensä 
kanssa. Sodan jälkeen nimismies möi talon koske-
ma omat aarnimetsämaat Kajaani Oy:lle.

ihapiirissä on nykyään jäljellä Ojantakasen ra-
kennu ama talo vuodelta 1930. Taloa on korja u 
laajasti vuonna 1952, jolloin se sai nykyisen asunsa. 
Alun perin rakennus on ollut ulkoasultaan samaa 
tyyliä, kuin on saman omistajan rakennu ama Aa-
toksen pappila kirkonkylällä. Ullakon aurinkoik-
kuna on jäänne noilta ajoilta, muuten rakennusta 
on yksinkertaiste u asultaan.

ihapiirissä on vanha ai arakennus ja hirsinen 
nave a, sekä sauna. Ai a on näistä vanhin ja lienee 
tehty noin sata vuo a si en. Nave a on tyypil-
linen pieni lehminave a, jonka sivulla on sola ja 
heinälato. Solan takana sijaitsee hirsinen lampola. 
Nave a on hyvin heikossa kunnossa. eltoaukean 
takana puuston rajan tuntumassa sijaitsevat riihi ja 
riihilato, jotka on tehty 1950 – luvulla.

Rikkolan rakennukset ovat arvokkaita. Sivu-
rakennusten ka ojen heikko kunto johtaa niiden 
tuhoutumiseen. Ympäristö vaatisi väli ömiä kun-
nostustöitä, e ei kaunis peltoaukea muu uisi ko-
konaan vesakkokeski ymäksi.

Riekkilä.

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 syntyny ä 
taloa on kutsu u aikaisemmin Jormas 52 Honka-
laksi. Omistajien vaihtuminen nykyiseen Karjalai-
sen sukuun ajoi uu isojaon aikaan 1860 -luvulle, 
jolloin talolle anne iin uudeksi nimeksi Jormas 59 
Rommakko. Tila on siitä ihmeellinen, e ä sitä ei ole 
jae u isojaon jälkeen kertaakaan: Sotkamossa ole 
enää jäljellä muita jakama omia kantatiloja. Kar-
jalaisen suku on lähtöisin Jormasjoen Karjalasta.

eltoaukean keskellä kohoavalla kummulla 
on nykyään komea vanha pihapiiri. Se koostuu 
päärakennuksesta, L – muotoisesta navetasta ja 
pihanpäärakennuksesta. Vanhan pihatien varres-
sa on vilja-ai a ja länsipuolella pieni sauna. Uusi 
Rommakon talo on tehty erilleen, ja hatun nosto 
siitä, sillä näin tiiviiseen pihapiiriin ei uusi talo olisi 
luontevasti istunutkaan.

äärakennus on matala, mu a pohjakaavaltaan 
kookas talonpoikaistalo. Siinä on alun perin ollut 
todella vanha savupir i, jonka jatkeeksi on vuonna 
1900 tehty kamarit saleineen. Savupir i on kor-
va u uudella pirtillä vuonna 1934. Nyt rakennus 
on pystyrimavuora u ja varuste u umpikuistilla. 
Kuistilta pääsee eteiseen, josta oikealle on hirsi-
pintainen pir i, suoraan edessä kei iö ja vasem-
malla kamarit ja sali. irtin vanha uuni on tallella, 
ja muukin sisustus on vanhaa. Kei iöstä pääsee 
la ian alaista käytävää pitkin perunakellariin, joka 
on luonnonkivestä koo u holvitila rakennuksen 
ulkopuolella ja talon päädyssä kiinni.

Nave a on vuodelta 1900 ja sitä on korja u 
vuonna 1965. Navetassa on luonnonkiviosa ja 
kulmi ain siihen hirsinen talliosa. Navetan kive-
ys on korja u perusteellisesti 2000 – luvun alussa 
ja sisäpuoli on muute u edustavaksi ravintola-/
kokous- ja saunatiloiksi. Samalla itäpäätyyn on 
heinävintin ajosillan tilalle tehty suuri avokatos, 
joka soveltuu rakennuksen ulkonäköön yllä ävän 
hyvin. Katoksesta on komea näkymä kohti kaak-
koa ja Vuokatin vaaroille.

ihanpää on hirrestä ja siinä on kaksi ovea. Si-
sätiloissa on nykyään suuri oleskelutila suurine 
avotulisijoineen. Vilja-ai a on tehty arviolta 1800 – 
luvun puolivälissä, joskin perimätiedon mukaan se 
on tuotu suvun mukana Karjalan talosta. Ai a on 
suorasivuinen otsa-ai a, jonka posket ovat suorat. 
Aitan viljalaarit ovat tallella.

Tilan uudella puolella asutaan ja vanha toimii 
nykyään matkailu- ja pitotiloina. ihapiirin etelä-

puoleiseen maastoon on rakenne u moo oriurhei-
lukeskus Cross Country Rommakko. 

Rommakko on eläväinen ympäristö. Uudem-
man talon rakentaminen ja moo oriurheilukes-
kuksen sijoi aminen etäämmälle osoi avat van-
han ja tiiviin pihapiirin kunnioitusta ja kaiken li-
säksi sille on tehty uu a käy öä. Näin rakennukset 
säilyvät luonnollisella tavalla. Rommakko on siten 
yhä kul uurihistoriallisesti arvokas ja sillä on edel-
leen rakennushistoriallisia ominaisuuksia, jotka 
ovat esille tuomisen arvoisia. 

6.38 Telkkälä ja Heikkilä, Korholanmäki (P)
vanhoja pihapiirejä
kaunis mansardikattoinen Telkkälän kivinavetta

Nuas 31 urolana tunne u talo muu ui isojaossa 
Korholanmäki 20 Telkkäläksi. Talon varhaisimmat 
vaiheet sijoi uvat 1700 – luvun loppuun, joskin 
torppana se on ollut olemassa jo paljon aikaisem-
min. Vaaranrinteen peltoaukealla sijaitseva komea 
pihapiiri koostuu päärakennuksesta, navetasta ja 
vilja-aitasta. ihapiirin pohjoispuolella peltojen 
keskellä on vanha riihirakennus. äärakennus on 
tehty vuonna 1922 ja sitä on peruskorja u vuosina 
1975 ja 1993. Hirsitalo on kookas ja siinä on pirtin 
lisäksi eteinen, kei iö, sali ja kaksi kamaria. Kuisti 
on lautarakenteinen ja umpimallia. Ikkunat ovat 
T- mallia.

Kookas kivinave a on tehty 1920 – luvulla ja 
siinä on erikoinen mansardika o heinävintin suo-
jana. Kivet ovat lohkokiveä ja ajosilta vintille on 
keskellä pihasivua. ihapiirissä on vanha piha-ai a 
1930 – luvulta. Vilja-ai a on otsamallia ja suorapos-
kinen sekä huoma avan kookas rakennus. Ai a on 
tehty vuonna 1850.

ihamaalta on suora kaukomaisema Vuokatille 
yli Nuasjärven. Kohteen rakennukset ovat raken-
nushistoriallisesti arvokkaita. 

ellon länsireunassa sijaitsee pieni Heikkilän 
pihapiiri, joka on lohko u Telkkälästä. Heikkilän 
pihapiirissä on hirsirakenteinen talo vuodelta 1939. 
Sitä vastapäätä on tiilinave a 1950 – luvulta ja si-
vulla piha-ai a 1940 – luvulta. Heikkilän pihapiiri 
on tyypillinen sotien jälkeen tehty ryhmä, jota on 
pide y hyvin. Sen arvo voi tulevaisuudessa nousta 
hyvällä hoidolla ja säily ämällä alkuperäisyys.

6.39 Tuulikinniemi, Lontanniemi (P)
vanha ”kierrätyshuvila”

Lontanniemen rehevässä lehtoniemessä on alku-
jaan sijainnut pieni Lontan talon torppa. Vuonna 
1917 läänin asessori Viljamaa lunasti torpan huvi-
lakseen. Torpparakennus on ollut hellahuoneen 
ja kamarin kokoinen pieni tupa. erimätiedon 
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mukaan asessori on ostanut Lontan talolta suuren 
vilja-aitan tuvan jatkeeksi, kun taas toisen tiedon 
mukaan jatke olisi Kajaanista tuotu varastoai a. 
Koska lisäke oli kaksikerroksinen, tuli yhdistel-
mästä varsin omaperäinen. Vuonna 1923 huvilan 
osti kajaanilainen apteekkari A. E. Isotupa. Tuol-
loin pihapiiriin tehtiin kevyet varasto- ja sivura-
kennukset. Myöhemmin huvilaa käy i apteekin 
henkilökunta ja sen jälkeen Jalmari ja Elvi Kunnas 
Kajaanista, kunnes rakennuksen ostivat irkko ja 
Simo Soininen Helsingistä.

Huvila remontoitiin perusteellisesti vuonna 
1999 ja vuonna 2000 pir irakennus uusi iin hirsi-
osiltaan. Ka eet on uusi u äske äin. Korjauksiin 
on saatu avustusta Museovirastolta ja paikalliselta 
ympäristökeskukselta.

Kaksiosaisen rakennuksen järvisivulla on avo-
kuisti, josta pääsee torpan pir iin ja korkean osan 
tupaan. irtissä on T-ikkunat ja avokuisti. Tupa 
on maalaamaton sisätiloiltaan ja säilynyt mainiosti 
vanhoine tavaroineen. Tilassa on kaksi suurta ruu-
tulasista maisemaikkunaa järvelle.  Tuvasta nou-
see varsin komeat keskeisportaat yläkertaan, missä 
sijaitsevat oleskelutila, makuuhuone ja parveke. 
Makuuhuoneessa on 1920 – luvulle tyypilliset au-
rinkokoristeet sänkyjen päädyissä.

Korkeassa osassa on ruutuikkunat ja niiden vuo-
rilautoja on tyylitelty puuleikkauksin.

Huvila on erilainen esimerkki Nuasjärven van-
hoista huviloista siinä mielessä, e ä sen raken-
tamisessa on jo alunpitäen hyödynne y vanhoja 
rakennuksia, kun taas muut alueen vanhat huvilat 
on tehty alun perin uudisrakennuksina. 

Tuulikinniemi ympäristöineen on kul uurihis-
toriallisesti arvokas ”kierrätyshuvila”.

6.40 Viiskannan metsälaidun eli 
Hilkun alue, Korholanmäki (M-)

Korholanmäen vaara-alueen taloista mahdollisesti 
vanhimmaksi usko u Nuas 20 Juuva on tunne u 
aina isojaosta saakka Korholanmäki 13 Viisikanta-
na. Nimi vii aa rajapyykkien lukumäärään. Talon 
vanha nimi näkyy vielä läheisen joen ja järven ni-
missä. Vaaran rinteiltä on komeat näköalat kohti 
Kajaania ja Nuasjärven Korvanniemeä. 

Viisikannan lepikkorinteet kohti län ä ovat 
eri äin edustava metsälaidunalue. Alueella aistii 
ihmisen pitkäaikaisen kosketuksen. Alue koostuu 
vanhoista pelloista, haka-alueista, niityistä ja eri-
tyisen hienosta kedosta. Vanhan pihapiirin jäljel-
lä olevat rakennukset ovat romahduspisteessä ja 
päärakennus on siirre y Maanselän Etapin mat-
kailurakennukseksi. Laidun on pihapiirin itä- ja 
eteläpuolella. Siihen sisältyy useita hehtaareja vil-
jeltyjä peltolaitumia. elloilta raiva uja kiviä on 

Tuulikinniemi on hurja yhdistelmä.

Viitamäki.

Väyrylä.
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pitkinä kiviaitoina ympäristössä. eltojen takaa 
alkaa metsälaidun, jonka alueella on monipuolis-
ta puustoa. Arvokkain perinnemaisema on vanha 
katajainen nii y lähdepuron varressa. Alueella on 
ollut luonnonnii y ja laidun satojen vuosien ajan, 
mikä todella näkyy kasvillisuudessa. Hilkun alu-
eella on vielä tallella jokunen lato. 

Viisikannan Hilkku on eräs Sotkamon upeim-
mista vanhoista perinnemaisemista. aikalla on 
perikainuulainen tunnelma, talo vaaran kyljellä 
nii yineen kun on mitä tyypillisin talonpoikainen 
ympäristö meillä päin.

6.41 Viitamäki (Alatalo, Haavisto), Parkua (P)
kaunis perinnemaisema
kahden talon kerroksellinen pihapiiri
kivinavetan jäänteet

arkuan kyläalueella on runsaasti vaarojen rinteille 
sijoi uneita vanhoja asuinpaikkoja, mu a osa ta-
loista on myös matalammilla ahoilla ja kummuilla. 
Viitamäen asu aminen on tapahtunut 1700 – lu-
vun lopulla tyypilliselle jääkauden muokkaamalle 
kaakkois-luode suuntaiselle kummulle. Nuas 27 

iitana tunne u talo on nykyään Korholanmä-
ki 16 Viitamäki ja jae u osiin.  Samalla aukealla 
on kolme taloa, Alatalo, Haavisto ja kauempana 
Mäkelä. 

Ympäristö on hoide ua ja erikoisen kaunista 
perinnemaisemaa. Vanha Viitamäki on sijainnut 
Alatalon paikalla ja Viitamäen pir i on jae u kah-
tia sen ja Haavikon kanssa. 

Alatalossa on nykyään vanha hirsitalo 1920 – 
luvulta, hirsinave a talleineen ja ai oineen, sekä 
mm. erikoisen suuri ai a ja pienempi ruumenai a. 

ir irakennus on vanha Viitamäen talon puolikas 
ja sen ikkunat ovat T – mallia tyypillisine karnii-
sikoristeineen. Nave a talleineen on hyväkuntoi-
nen ja tehty mahdollisesti 1930 – luvulla. ihapiirin 
pohjoispuolella pellon syrjällä sijaitseva ai a on 
komeaa hirsityötä ja ikkunaton sekä luukuton, jo-
ten vaikka se on malliltaan ja kooltaan kuin riihi, 
se todellakin on jo alkujaan aitaksi tehty. Ai a on 
suorasivuinen ja nurkat on työste y sahalla, joten 
rakennuksella lienee ikää n. 100 vuo a. Ovi on suu-
rikokoinen ja saranat uusi u. Ka o jatkuu aitan 
edustalle suureksi lipaksi.

Vanha ruumenhuone sisältää puimakoneen ja 
rakennus on todella iäkäs ai a. Rakennuksella 
lienee ikää n. 150 vuo a, samoin kuin läheisellä 
riihellä. Ai a on rintamallia ja koristeeton.

Lähes Alatalon kanssa samassa pihapiirissä ole-
vassa Haaviston pihapiirissä on puolitoistakerrok-
sinen talo, kivinavetan rauniot, talliai a ja komeaa 
käsityötä edustava heinälato ja sauna etäämpä-
nä. Kivinave a on kaunista kivityötä ja kooltaan 

tyypillinen 8  15 metriä. Talliaitassa on talli ja 
pihapäähuone ikkunoineen. Ai a on vanhimpia 
aukealla, sillä lienee ikää n. 200 vuo a. Rakennus 
on koristeeton ja konsolien nokissa on tyypilliset 
malkakaton kiinnityslovet.

Mäkelä sijaitsee hiljalleen luoteeseen kohoavana 
pelto- ja nii ymaaston pohjoisosassa. ihapiirien 
välinen maasto on kuvan kaunista näennäisestä 
maiseman yksinkertaisuudesta huolima a. Mäke-
län 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 Haa-
viston rakennuskanta ja ympäristö ero uu eduk-
seen niiden hoidon kau a, joskin Mäkelän pihapii-
rissä sitä kaiva aisiin väli ömästi lisää.

Viitamäen perinnemaisema on eräs kauneimmin 
hoidetuista vanhoista ympäristöistä Sotkamossa. 
Haaviston ja Mäkelän väliin sijoi uu kaunis haa-
paa kasvava entinen nii yalue, jonka reunoilla on 
komeat kivirauniot.

6.42 Vuores, Parkua (P)
pihapiiri
mansardikattoinen kivinavetta

Vanha Mustola eli nykyinen arkuan talo on jae u 
1900 – luvun alussa ja sen toinen puoli on risti y 
Vuorekseksi. Erikoisella nimellä ei liene sen eri-
koisempaa taustaa, maisemat puhuvat puolestaan, 
vuorimaisia vaaranrinteitä kun rii ää. Vuores on 
sijainnut ennen jakoa samassa pihapiirissä arkuan 
talon kanssa, jolloin muun muassa arkuan isoluh-
dista on ollut ovi sen selkäpuolelle eli Huotarin 
pihalle, kuten ennen on sano u. Jaon yhteydes-
sä talo on pääte y perustaa arkuan peltoaukean 
itälaitaan, josta se näkyy yhä arkuan pihapiiriin.

Vuoreksen pihatie johtaa talon sivuitse hyvin 
hoidetulle pihalle, joka muita rakennuksia ovat na-
ve a ja talli varastorakennuksineen. Sivummalla 
on pieni vilja-ai a ja varastoja. 

Talo on tehty vuonna 1929 ja edustaa tyypillis-
tä suurta Korholanmäen talojen rakennustapaa. 
Taloon on tehty reipas korjaus 1960, joten talo 
muistu aa enemmän tuon aikaista. Hirsisessä ra-
kennuksessa on vaakalautavuoraus, harjakate ja 
lasikuisti. Ikkunat ovat tyypilliset 60 – luvun yksi-
aukkoiset, mu a niiden päällä on talonpoikaista-
lon aurinkoikkunat. 

Nave a on kaunein kivinave a Sotkamossa, 
sillä siihen on tehty suhteiltaan hyvin onnistunut 
mansardika o. Luonnonlohkareista koo u kiviosa 
lienee valmistunut vuonna 1927. Isolle heinävintil-
le johtaa ajosilta päädystä.
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ieni otsa-ai a toimii nykyään varastona. Se on 
alkujaan Naapurinvaaran Heikkilästä (kirjailija 
Heikki Meriläinen, katso Koiraviita, Korholanmä-
ki) ja kulkenut sieltä morsiamen mukana ”kylkei-
senä”. Kauniisti ruske unut ai a on ohu a hir ä 
ja pienipiirteinen, juuri sellainen jota ennen voitiin 
nimi ää puodiksi.

ihapiirin tallia on korja u ja sen ulkoinen asu 
on kutakuinkin säilyte y. 

Vuoreksen pihapiiri on osin kerroksellinen, 
mu a hienosti pide y ja nave a on rakennushis-
toriallisesti eri äin arvokas.

6.43 Väyrylä, Parkua (P)
vanhoja rakennuksia ja hoidettua ympäristöä

Väyryvaara on arkuan vanhimpia taloja, joka 
tunne iin numerolla Jormas 31 ja isonjaon jälkeen 
numerolla Jormas 38. Taloa ovat isännöineet mm. 
Rönnyt ja Suutarit. Nyt talo on Kilpeläisen suvul-
la kesäpaikkana. Ensimmäisiä merkintöjä talosta 
löytyy 1700 – luvulta alkaen. ihapiiri sijaitsee kor-

kealla yli 300 metrin korkeuskäyrän yläpuolella. 
Väyrylässä on nykyään vanha päärakennus, pari-
ai a ja osin romahtanut nave a, sekä vilja-ai a ja 
vanha saunarakennus majoitustilana. Saarijärven 
rannassa sijaitsee sauna. 

äärakennus on tehty ilmeisesti 1920 – luvulla ja 
sitä on remontoitu 1950 – luvulla, sekä 1990- ja 2000 
– luvuilla. Rakennuksessa on vaakavuorilaudoitus, 
harjakate ja umpikuisti. ir i sijaitsee talon luoteis-
päässä, lisäksi on eteinen, kei iö ja kaksi kamaria. 

ir i on hirsipinnoilla ja vanha uuni on tallella. 
ihapiirin luoteissivulla suorasivuinen ja korkea 

pariai a, joka lienee noin 150 vuo a vanha. äära-
kennusta vastapäätä on nave a, jonka kivinen osa, 
sola ja heinälato ovat vielä pystyssä. Nave araunio 
on iäkäs ja se voi olla pariaitan ikäinen. ihatien 
varressa on kaksikerroksinen vilja-ai a, joka on 
koristeeton ja suorasivuinen. 

Väyrylän ympäristö on hyvin hoide ua ja sillä 
on selkeä vanhan asuinpaikan leima. Kohteella on 
rakennushistoriallista arvoa. Rakennuksia korja-
taan parhaillaan.

Upea Viitamäen 
ympäristö.
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5.7 
Korvanniemi – Pohjavaara

valtakunnallisesti arvokas Korvanniemen kylä
Simo Hurtta

ohjavaaran kyläalue on laaja ja siihen kuuluu kau-
niita järvenrantoja, viljeltyjä peltoaukeita ja kaunii-
ta vaaranselkiä. Kyläalueeseen keskeisesti vaikut-
tanut Turunkorva on mahdollisesti ensimmäinen 
kiinteän asutuksen paikka nykyisen Sotkamon 
kunnan alueella. Erikoisen hieno järvilaguuniym-
päristö oli mahdollinen markkinapaikkakin, mut-
ta siitä ei ole sen varmempaa tietoa. Myöhemmin 
Turunkorvan ympäristöä on kutsu u Korvannie-
meksi. Turunkorvan suuressa talossa on asunut 
mahtavia isäntiä, joista kuuluisin on tietysti Simo 
Hur a eli Simon A eck. Hänen aikaisia tarinoita 
on paljon, mu a muuta konkree ista ei ole juuri 
säilynytkään. Talo jakautui myöhemmin useaan 
osaan ja samalla hajosi talon keskeiset rakennukset 
eri tahoille. Korvanniemen kylä on perinnemaise-
ma-alueena valtakunnallisesti arvokas ja sen lähei-
syydessä on rakennushistoriallisia erikoisuuksia, 
kuten vanhoja tyylihuviloita. Niistä Aarreniemi on 
ehkä arvokkain ja sitä onkin vaali u suurella huo-
lella. Sotkamon alueen kylistä Korvanniemi lienee 
se kaikkein kaunein.

ohjavaaran alueella on paljon arkeologisia löy-
töjä rannoilta ja rantapelloilta. Rimpilänniemen 
kankaat ja läheiset saaret ovat houkutelleet mai-
semillaan ja kalaisilla vesillä jo kivikautista tallaa-
jaa, mistä todistaa edustava rivistö eri äin van-
hoja pyyntikuoppia. Iivossa on tao u 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 oron talon nimen taustalla.

Oma lukunsa on varsinainen ohjavaaran kylä, 
joka sijoi uu etäämmälle ranta-alueista. Vaarojen 
ja mäkien päälle on syntynyt runsaasti asutusta ja 
on sääli, e ä 1900 – luvun nopea muutos ja nyreä 
suhtautuminen kaikkea vanhaa kohtaan ovat koh-
delleet juuri tätä kylää erikoisen huonosti. Alueella 
ei ole montaa vanhaa arvokasta rakennusta jäljellä. 

ohjavaaran koulualue on kuitenkin kaunis ja elä-
vä ympäristö, jolla on myös erikoisen suuri tien-
varsimaisemallinen 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. Korvanniementie luikertelee Sotkamon 

kauneimmissa maisemissa.
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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.

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.

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.”

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.

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.”

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 ...

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.

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.

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.

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.

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.”

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.

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.

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.”

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 Hur a 2/ Runoja Isonvihan ajoilta
Julkaisuvuosi: 1919
Lähde: Eino Leino,  Simo Hur a. Runoja Isonvihan ajoilta. 1919. 
Hki: Otava, s. 136-141.
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Simon A eck eli Simo Hur a oli 1700 – luvun alus-
sa toiminut häikäilemätön keskiaikaisen hallintota-
van viimeinen edustaja alueella. Hän edusti esival-
taa ja saa oi itse määritellä valtansa rajat uskomat-
toman pitkälle. Tosinaan hän puolusti raivoisasti 
alueellista turvallisuu a, mu a useimmiten käy i 
häikäilemä ömästi hyväkseen alamaisiaan. Ta-
loudellisesti romahduksen partaalle ollut Ruotsi 
vaati veroja aina vain enemmän, joten A eckin 
oli helppo perustella tekemisiään valvojilleen oi-
kein päin. A eck piti pohjoista hovia läheisessä 
Turunkorvassa, joten häneen lii yy paljon paikal-
lisia legendoja. Muut hovit sijoi uivat ielisjärven 
ja Lieksan seuduilla. Turunkorvaa hän suunni eli 
”eläkepäiviensä asuinpaikaksi”, mu a sarkasota 
seurauksineen lope i haaveet ja lopulta A eck 
teki itsemurhan. Eino Leinon runo kertoo tuosta 
kaipuusta Turunkorvan maisemiin.

7.1 Aarreniemi, Korvanniemi (M)
kaunis vanha huvila hienossa ympäristössä
rakennushistoriallisesti arvokas, maakunnallisesti 
arvokas
järvimaisemakohde
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Korvannie-
menkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön

Nuasjärven Korvanniemen Aarreniemi on peri-
mätiedon mukaan vanha kesäjuhlien pitopaik-
ka. Aarreniemi on arvoituksellinen jo nimeltään, 
mu a nykyisellään paikalla on aivan tietynlainen 
arvokohde: Kajaanin seminaarin lehtori Harri 
Linnanniemen rakennu ama hirsihuvila vuodel-
ta 1924, joskin vanhin osa lienee jo vuodelta 1903. 
Omistus siirtyi varsin pian Osuuskassan tarkastaja 
Fredrik Mikkolalle. aljakan talon maista erotetulla 
palstalla on huvilan lisäksi matala savusauna, uu-
si venevaja ja hieman etäämpänä itäpuolella enää 
vaivoin havai avan polun päässä vanha huvima-
ja. Huvilan pohjoispuolella on myös tenniskentän 
jäänteet ja sen kohdalla rannassa uudempi huvi-
larakennus. Toisen huvimajan jäänteet löytyvät 
länsisivulta kuusimetsästä. Tieltä johtavan polun 
sivussa on vanha rankorakenteinen varastoraken-
nus.

Huvila on harjaka oinen, kaksikerroksinen ja 
kapearunkoinen ”ohuthirsihuvila”, jonka sisä-
puoli on harvinaisen alkuperäisessä kunnossa. 
Ohuet hirret ovat olleet tyypillisiä tuohon aikaan 
muissakin alueen huviloissa ja niitä sai tuoreesta 
Ämmäkosken Kajaanin sahalaitoksesta. Sisäpuo-
len puupinnat ovat käsi elemä ömiä ja ainoastaan 
takkauuni on uusi u. 

Ikkunoidenvuorilaudat ovat koristeelliset ja niis-
sä on aavistus kansallisromantiikkaa. Tyylillisesti Erola.

Aarreniemi.

Huvila Aarreniemen huvimajan kattorakenteita.
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rakennus on hyvin vähäeleinen. Rakennus muis-
tu aa Suomussalmella sijainnu a Ilmari Kiannon 
Turjanlinnaa. Alakerrassa on tupa takkauuneineen, 
sali ja kei iötila helloineen. Yläkertaan pääsee pien-
tä portaikkoa myöten ja ylhäällä on pari her aista 
makuuhuone a. Huvilassa on avokuisti kei iöön ja 
uusi lasikuisti tuvan puolella. Huvilasta on mainio 
vanha valokuva Kainuun erinneal umissa (1981, 
KIMY-kustannus Oy) sivulla 652.

Nykyinen omistaja on kunnostanut rakennuksia 
vaivaa säästämä ä ja erikoisen ansiokkaalla taval-
la. Kunnostus- ja kuistilaajennuksen suunni elija 
on ollut aiheeseen paneutunut arkkitehti Helena 
Hirviniemi. Kohteelle on myönne y Oulun läänin 
rakennussuojelupalkinto vuonna 2005. Erikoisesti 
kanna aa mainita tuolloin toteute u uusi ja erit-
täin kaunis tuvan takkauuni, joka soveltuu sisus-
tukseen mainiosti.

Huvila sijoi uu maisemallisesti eri äin o avalle 
paikalle näkyen kolmeen eri ilman suuntaan järvel-
le. Huvilalta näkee idässä Vuokatinvaaran, etelässä 
Korholanmäen selänteet ja lännessä Rehjan saaret. 
Männikköniemen sivulla on lehtoa ja takana kuu-
sikkoinen rinne.

Kohde on hienoimpia vanhoja vuosisadan vaih-
teen huviloita Sotkamossa ja kuuluu Nuasjärven 
vanhojen huviloiden ryppääseen. Sillä on eri äin 
suuri rakennushistoriallinen arvo ja se on siten 
noste u maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden 
lue eloon. 

Huvilan viereisestä lehdosta rinnepuroineen on 
muodoste u pienimuotoinen yksityinen Aarrenie-
men / Toivoniemen luonnonsuojelualue.

7.2 Erola, Korvanniemi (P, maisema)
rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus
kylämaisemalliset arvot, tienvarsimaisema, järvimaise-
ma, vaaramaisema
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Korvannie-
menkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön

Turunkorvan vanhasta kantatalosta on ajan oloon 
jae u maata eri taloille. Kantolasta erote u Erola 
on nykyään yksi näkyvimpiä pihapiirejä Korvan-
niemen kylätien varressa. Ilmeisesti 1800 – luvun 
lopulla asute u paikka on saanut uuden asuin-
rakennuksen 1920-luvun alussa. Erikoisen komea 
mansardika oinen ja kansallisroman isilla ikku-
noilla koristeltua taloa on korja u äske äin. Sisä-
tilat on remontoitu jo 1970-luvulla, mu a päädyt-
ty si en 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 puo-
lin. Siten taloa on päädy y korjaamaan äske äin 
uudelleen. ihapiirissä on suuri tiilinave a 1950 
– luvulta takavarastoineen, uusi ja kaunismi akaa-
vainen asuinrakennus sekä vanha pariai a. Aitan 
yläkertaan on ovi portaineen rakennuksen päädys-
sä. Kauempana tien varressa pellolla on yksinker-
tainen vilja-ai a päreka eineen. 

Maisema syysaamuna  Korvanvaaralta Vuokatille.
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Uusi asuinrakennus on hieno sisätiloiltaan ja 
edustaa hilli yä 1980 – luvun rakennusmallia 
parhaimmillaan. Talon on suunnitellut arkkitehti 
Osmo Sillman Kajaanista.

Kohde on maisemallisesti eri äin tärkeä koko-
naisuus kyläalueella ja – tien varressa. Lisäksi sen 
rakennuksilla on suuri rakennushistoriallinen ar-
vo. Uusi asuinrakennus on yksi harvoista moder-
nin ajan päärakennuksista, jolla on maaseutuym-
päristöön hyvin soveltuva mi akaava ja ulkonäkö.

Kainuun Historia – teoksen osassa 1. sivulla 257 
on Erolasta kaunis valokuva, jonka on o anut Kor-
vanniemelle huvilan rakennu anut Kajaanin se-
minaarin ope aja Eemil Sipilä. Kuva lienee ote u 
juuri Erolan vanhan talon valmistumisen aikoihin.

7.3 Harjun laitumet, Leppilänvaara (P)
tyypillinen vaaranrinteen haka-alue, joka kaipaisi 
uudelleenlaiduntamista

ohjavaaran ohjan talosta jaetun Harjun talon 
laitumet sijaitsevat pitkään käytössä olleissa har-
maaleppähakamaastoissa. ienin haka sijoi uu 
Jormuantien varteen ja sen kulmassa on pieni 
vaja. Suuremmat haat sijaitsevat harjun koillisrin-
teeseen. Haat ovat osi ain kasvaneet umpeen ja 
haat ulo uvat aina alarinteen korpimaihin saakka. 
Kasveista huomionarvoisin on nurmitatar. aikoin 
on myös peltolaidunta. Haat kaipaisivat puuston 
poistoa ja uudelleenlaidunnusta.

Harjun haka-alueet näkyvät pieneltä osin Jor-
muantielle ja voi luonnehtia niiden olevan maise-
mallisia. 

7.4 Hietalahti, Rimpilänniemi, Pohjavaara (P)
vanha verkkovaja ja ainutlaatuinen järvimaisema

Rimpiläniemen vanhojen talojen joukossa Nu-
asjärvi 6 Hietalahti eli vanha Nuas 2 Okkola on 
ilmeisesti vanhin. Aivan Nuasjärven hiekkaranta-
maisemaan sijoi uva pihapiiri on kerroksellinen 
ja vanhaa ympäristöä on enää vähän jäljellä. Talo 
on rakenne u 1800 – luvun lopulla, mu a sitä on 
korja u myöhemmin suhteellisen rankasti. Talon 
takana rannan puolella sijaitsee vanha vilja-ai a. 
Se on suorasivuinen ja rakenne u arviolta 1800 
– luvun puolivälissä. Rannan tuntumassa kasa u-
jen kivien päälle rakenne u verkkovaja on vanha 
ja rakennuksena ainutlaatuinen Sotkamossa, sillä 
muita vanhaan malliin eli veden keskelle sijoite u-
ja verkko- tai venevajoja ei tiedetä kunnan alueella 
olevan enää. Koirankaulasalvokselle tehdyssä ra-
kennuksessa on pärekate. Vastaavia rakennelmia 
on ollut aikoinaan kohtuullisen paljon ja niistä on 
jäljellä vanhoja valokuvia eri puolilta.

Keskitalon läheisyydessä sijaitseva vanha Turunkorvan otsa-aitta 
on 1700-luvulta.

Horsmala alkutalven valossa.
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Hietalahden kaukomaisema kohti Nuasjärven 
itäpuolella siintäviä Vuokatin vaaroja on vastaan 
sanoma a kunnan kaunein järvimaisema ja siihen 
verkkovaja sopii kuin ”nenä päähän”. Hietalahdel-
la yhdistyvät myös kauko- ja lähimaisemat, sillä 
järvenrannan sivussa sijaitsee kaunis männikkö-
harju 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 Al ert 
Isotalo rakennu i Korvanniemen rantalehtoon al-
jakan maista erotetulle tontille tyylihuvilan, joka 
valmistui 1923. Lähinnä jugendia edustava huvila 
on tie ävästi suoraan tehty tanskalaisen huvilakir-
jan mallin mukaan.

Huvilan pihatiellä sijaitseva por i tehtiin ajan 
mukaan nousevan auringon koristekuviolla, juu-
ri käyty Japanin sota innoi i tuolloin aiheeseen. 

ihatietä pitkin saavutaan kahden vanhan piha-
varaston välistä huvilan edustalle. Varastojen kate 
on aaltominerii iä, jonka alla on ns. kvin akate eli 
ohuista ja pienikokoisista paanuista tehty punai-
nen puukate. ihamaan sivulla suoraan pellolle 
johtavalle polulle on tehty pienimuotoinen puu-
silta aurinkopor eineen kohtalaisen syvän puron 
yli. olun sivulla on kivikellari, jonka ka o on ne-
lisivuinen ja siinäkin oli vielä 1990 – luvulle saakka 
kvin akate.

Itse huvila on erikoisen jyrkällä harjakatolla va-
ruste u kaksikerroksinen ja rankorakenteinen tyy-
lirakennus. ihatien puolella sijaitsee umpikuisti ja 
järven puolella komea lasikuisti, jonka päällä on 
avoparveke. Lasikuisti on ollut alunpitäen avomal-
lia, mu a muute u lasilliseksi omistajan vaihdok-
sen ja remontin aikaan 1960 – luvulla.

Toisen kerroksen avoparvekkeen kohdalla ole-
vien ikkunoiden ja oven kahta puolta sijoi uvat 
kauniit kvin apaanutetut pylväsaiheet ja lippu-
tanko niiden yläpuolella. orakivipilariperustai-
sen rakennuksen ka eeksi on asenne u äske äin 
rimahuopakate ja sen aluslevytyksen alta löytyy 
samanlainen kvin apaanu kuin edellisissäkin ra-
kennuksissa. Huvilan sisätiloja on muute u jon-
kin verran ajan oloon, mu a perimätiedon mukaan 
Kainuun ensimmäinen ”veto-ovi” eli liukuovi on 
säilyte y paikoillaan.

Kvin a tai paikallisesti vin a on saha ua ja 
ohu a pienikokoista paanua. Huvila kuului esi-
merkkikohteena tekniikan lisenssiaa i An i ih-
kalan tekemään paanu- ja päretutkimukseen vuo-
delta 1998. Samanlaista vin aa on käyte y muis-
sakin alueen huviloissa samaan aikaan. Sitä löytyi 
esimerkiksi huvila Veisteen remontin yhteydessä 
Jormasjoen suusta ja Alppilan huvilasta sitä löytyy 
yhä ulkoseinästä lasikuistin sisältä. Saha u paanu 
ei soveltunut pitkäaikaiseksi ka eeksi kuten hal-
kaisemalla valmistetut paanut (syyt säilyvät ehjinä 
pitki äissuunnassa). Horsmalan kohdalla kvintan 
pitkään säilymiseen vaiku i oleellisesti eri äin 
jyrkkä ka o. 

Hietalahden järvimaisema ja verkkovaja.
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Horsmalan rannassa sijaitsee lahti, joka kive iin 
ja sen sivuille valmiste iin kaksi laituria, joista al-
jakan puoleinen toimi kylän laivalaiturina. Toinen 
oli huvilan pieni laituri. Jäänteitä kiveyksistä on 
jäljellä. Huvilan rannan puoleisella pihamaalla si-
jaitsevat vanha ja hyväkuntoinen pikkuai a, sekä 
tilataideteos. Rannassa vanhaan laituripaikkaan 
kiinni on valmistunut huvilakokonaisuuden aikai-
semman omistajan kajaanilaisen arkkitehti Osmo 
Sillmannin itselleen suunni elema rantahuvila. 
Hirsinen ja matala rakennus on tyylillisesti sekoi-
tus asiallista funkkista ja vanhan rakennusperin-
teen mukaisia yksityiskohtia. Rakennus on mai-
semallisesti onnistunut vaikka sijaitsee herkässä 
ja vaikeassa paikassa. Niemen kärjessä on vielä 
saunoja ja ai oja.

Horsmala on rakennushistoriallisesti ainutlaa-
tuinen Kainuussa. Kohde on maakunnallisesti ar-
vokas. Sillä on suurta kul uurihistoriallista arvoa 
myös henkilöhistoriallisesti. Sen ympäristön lehto 
kanna aa säily ää yhtenä siihen oleellisesti kuulu-
vana osana. Nii äminen tai esim. lampaiden käy ö 
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 Nu-
asjärven pohjoispuolella on ikivanha asuinpaikka, 
joka tunne iin Nuas 9 Iisona ja Sirviölänä vielä 
1800 – luvulle saakka, si emmin Nuas 10 Lahtena. 
Vuoden 1650 Kainuun kartassa (Claes Claesson) 
paikalle on piirre y talon merkki. 

Nyt talon ympäristö on ajallisesti kerroksellis-
ta ja ympäristössä on jäljellä muutamia vanhoja 
rakennuksia. Vanha talvitie Kajaanista Korvan-
niemelle kulki Rimpilänniemen kau a Iivolle ja 
siitä eteenpäin Naapurivaaran Tikkalanniemelle, 
Jäätiönlahden Ko eroon (Kovero) ja kirkonkylälle. 
Iivossa on ollut myös matkalaisten kievaritoimin-
taa vielä 1900 – luvun alkupuolella.

Iivon Tapionmäen tilan puolella on muutamia 
erikoisia ja huomionarvoisia rakennuksia. 

Vanha verkkoai a on yksi vanhimpia rakennuk-
sia Sotkamossa. Se on eri äin kulunut ja ahavoi-
tunut. Salvokset pysyvät paikoillaan vain vaivoin. 
Malliltaan rakennus on hyvin pieni otsa-ai a, jon-
ka posket ovat kuluneet tuskin havai aviksi. Ait-
ta on tyypillinen rannan ”puotiai a”, joita tehtiin 
mitä erilaisimpia tarkoituksia varten ja joita voitiin 
kulje aa tarpeen mukaan talosta toiseen jalasten 
päällä. Arviolta rakennus on mahdollisesti peräisin 
jopa1600 – luvun lopulta.

Iivon muonamiehen mökki on jäänne ajoilta, jol-
loin talojen palkolliset perustivat perheitä ja heille 
tehtiin oma mökki talon pellon sivuun. Tässä Valo-
pir i – nimisessä mökissä on n. 3,5 m  4 m hirsiosa 
ja lautarakenteinen päätykuisti ulkoportaineen. 
Mökki lienee tehty vuonna 1936. Asukkaita siinä 
on ollut vuoteen 1963 saakka. Mökki on kunnostet-
tu Kainuun Ympäristökeskuksen työavustuksella 
ja se on ainoa vielä tallella oleva muonamiehen 
mökki Sotkamossa. Mökki on kesäisin virkistys-
käytössä.

Mökin läheisyydessä sijaitsee toinenkin van-
hempi mökki, nimi äin ns. vuokramökki, joka on 
myöhemmin muute u saunaksi.

Tapionmäen uusi loivaharjainen päärakennus 
on tehty vuonna 1964 pienen kumpareen päälle. 
Talo on tyyppiesimerkki isosta maatilan pääraken-
nuksesta tuolta ajalta. L-muotoinen pohjaratkai-
su jakaantuu sisääntuloeteisen nivelellä kahteen 
osaan, joista toisessa on tupakei iö ja olohuone 
ruokailutiloineen. Kei iöstä aukeaa maisemat 
sisäpihalle ja olohuoneesta järven puolelle. Olo-
huoneen sivussa ovat makuuhuoneet. Eteisvälikön 
toisella puolella on tekniset tilat ja sauna. Sisätilat 
ovat alkuperäisessä asussa. Sisäpihan puolella on 
vuonna 1965 valmistunut nave arakennus, jossa 
on eternii ikate. 

Kauniisti hoide u ympäristö ja läheinen muo-
namiehen mökki, sekä kaunis järvimaisema aina 
Vuokatille ja Talvivaaran rinteille saakka tekevät 
kokonaisuudesta makoisan. Talon nykyinen isän-
täpari on kunnostautunut yhteisissä riennoissa, 
isäntä Tapio Rönty lukuisissa luo amustehtävissä 
ja emäntä Saimi Rönty on kirjoi anut runsaasti. 
Hän on pakinoinut Sotkamo – lehteen yli 20 vuo-
den ajan ja on myös Kainuun Kirjailijat ry:n kun-
niajäsen, sekä voi anut Suomen itsenäisyyden 75 
– juhlavuoden runokilpailun.

Iivon rannalla on vanha rautahytin pohja. ai-
kalla on runsaasti rautamalmista erote ua ainesta 
ja muistikuvia vielä 1950 – luvulla paikalla olleis-
ta vanhoista rakennuksista, joista yhtä on sano u 
rautaladoksi. aikan sivulla on nyt kaunis vanhaan 
malliin toteute u savusauna.

Talon edustalta sijaitsevista saarista on löyde y 
arkeologia löytöjä. Iivonniemessä ja -lahden ran-
nassa oli 1900 – luvun alkuvuosikymmeninä sään-
nöllisen laivaliikenteen laituripaikat.

Iivonlahden rakennukset ja Tapionmäen piha-
piiri ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Muo-
namiehen mökki ja vanha verkkovaja ovat kul uu-
rihistoriallisesti erikoisen arvokkaita rakennuksia.

Kohteella on järvenrantamaisemallista arvoa.
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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 ki-
vikkoista ja kallioista. Asuinpaikkalöytöjä on tullut 
esille rantakivikosta noin 30 m:n matkalta.

Kvartsilouhospaikka sijaitsee saaren pohjois-
rannalla. Kohde koostuu kahdesta noin 10 metrin 
päässä toisistaan olevasta kvartsisuonesta, joita on 
ilmeisesti louhi u raaka-ainetarpeisiin. Isompien 
kvartsilohkareiden joukossa on myös pientä kvart-
simateriaalia. Molemmissa kohdin kvartsiaineis-
toa 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 ohjavaaran laella 
lähellä Kajaanin rajaa. Maatilamatkailua harjoit-
tavan tilan pihapiirissä on avoin nii y ja metsä-
laidun, jota laiduntavat hevoset, ponit ja lampaat. 
Alue on vanhaa laidunmaata, joka kasvoi umpeen, 
mu a ote iin uudelleen käy öön 1980 – luvun 
puolivälissä. Asuinpaikka tunne iin ennen aikoi-
naan Nuas 26 Kotaharjuna, si emmin Leppilänä, 
joka jakautui kahtia. Toisesta puolesta syntyi Kar-
jala ja yhdessä Leppilän kanssa ne muodostavat 
yhä kahden talon pihapiirin peltoaukean laidalla.

Karjalan niityn alueella kasvaa vanhaa ja eri-
koista kasvistoa, sekä uudempaakin. Särmäkuis-
ma, ahomansikka, tuoksusimake, hevonhierakka, 
valkoapila, siankärsämö, ja nurmilauha edustavat 
erikoisempia kasveja. Alueen reunalla on kaunis 
ja vanha lato. 

Nii y on oikein edustava ja hyvä tyyppiesimerk-
ki ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien o a-
misesta uudelleen käy öön myönteisellä tavalla.

Niityn läheisyydessä peltoaukean laidassa si-
jaitse Leppilän ja Karjalan talot suuressa neliöpiha-
piirissä talojen päädyt vastakkain ja harjat samaan 
suuntaan. Talonpoikaistyylisten talojen lisäksi nii-
den sivuilla on vanhat piha-aitat talleineen. Vasta-
päätä taloja on sijainnut kaksi kivinave aa, joista 
Leppilän puolen nave a on raunioina. ihapiirin 
kunnostamisella olisi kiire. Symmetrinen pihapiiri 
on erikoinen sijoi elultaan, sillä symmetria täy-
dentyy akselimaisella pihatiellä, joka työntyy pi-
haan navetoiden välistä ja jonka pää eenä talojen 
välistä voi havaita komean aakin Halmevaaran 
kuin aseteltuna.

Keskitalo.

Kokkovaara.

Karjala-Leppilän päärakennukset. 
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7.9 Keskitalo, Korvanniemi (P)
kaunis alkuperäisasuinen sisustus ja isoluhti
perinnemaisema

Korvanniemen Turunkorvan talon jakautuminen 
useampaan saman peltoaukean taloon on tapah-
tunut 1700 – luvulla. Heikki Meriläinen osti Sot-
kamon suurimman tilan itselleen isovihan jälkei-
sinä vuosina. Hänen poikansa jakoivat talon osiin 
ja yhden nimeksi anne iin Keskitalo. Tuolloin 
jae iin myös vanhoja rakennuksia ja Keskitaloon 
saatiin isoluhti, kun taas Uusitaloon siirtyi vanha 
vilja-ai a. Nuo sivurakennukset ovat yhä tallella 
ja Keskitalossa on luhti pihapiirin pohjoissivulla. 
Sen kammio-osa on pure u pois ehkä jo siirron ai-
kana ja kaksiosaisen rakennuksen sivulle on tehty 
myöhemmin lautarakenteinen varasto-osa. Van-
han Turunkorvan pir i on pure u 1970 – luvulla 
ja siirre y läheisen pellon laitaan huvilaksi.

Keskitalon päärakennus seisoo kylän keskeisim-
mällä paikalla kumpuilevien peltojen reunassa ja 
kylätien läheisyydessä. Korkealla lohkokivisokke-
lilla lepää suuri hirsirakennus, jonka yläkertakin 
on tehty vuonna 1914. Taloa on peruskorja u 1954 
ja sen sisustus on tuon ajan asussa. Vuosina 2004–
2006 on julkisivuja uusi u ja samalla palaute u 
ikkunat T-mallisiksi. Samassa remontissa taloon on 
tehty uusi lasikuisti ja eteläsivulle parveke.

Keskitalon historia on talonpoikaistalon histori-
aa. Talon poika ehti käymään ”ameriikassa” ja oli 
harvoja Titanicin uppoamisesta hengissä säilyneitä 
suomalaisia. Matkatuliaisien joukossa ovat olleet 
muuan muassa nyt talosta löytyvät matkakirstut. 

äärakennuksen sisustus on upea eteisen ja ka-
mareiden osalta. Talossa on pir i, kei iö, pieni 
kamari, eteinen ja porras, sekä kaksi makuukama-
ria. Yläkerrassa on eteistila ja kolme kamaria, sekä 
varastotilaa. Kellarissa on säilytystilaa.

Nykyinen omistaja huolehtii rakennuksista hel-
lien ja kylän keskeisimmällä paikalla sijaitseva pi-
hapiiri on maisemallisesti o avassa kunnossa. i-
hapiirin ympärillä kumpuileva komea peltomaasto 
latoineen laskee laguunimaiseen Kamarilahteen 
kauniisti mäntymetsän kau a. Tämä pienmaisema 
on poikkeuksellinen jopa sotkamolaisessa mi a-
kaavassa.

7.10 Kissasuo / Kivelä, Pohjavaara (P)
vanha pihapiiri
kivinavetta

Kahden talon pihapiiri sijaitsee loivalla Matovaa-
ran rinteellä korpimaisemien keskellä. Ennen isoja-
koa Alasotkamo Kuikkamännikkönä tunne u talo 
on muute u Nuas 54 Kissasuoksi ja jakautunut 
1900 – luvun alussa kahtia. 

ihapiirin eteläpuolella on kauniita pelto- ja le-
pikkomaisemia. ihapiirin silmäänpistävin kohde 
on kuitenkin kookas kivinave a, joka on kahden 
talon yhteinen. ihapiirissä on navetan lisäksi kak-
si asuinrakennusta, pihavarastot ja sauna.

Kissasuon päärakennus on tehty hirrestä vuon-
na 1935. Runko on todella leveä ja yläkertaan on 
tehty jo alun pitäen asu avia tiloja. Alakerrassa 
on kuistin jälkeen eteistila, josta pääsee suoraan 
pir iin, ruokahuoneeseen ja kamariin. Toiseen ka-
mariin on käynti pirtistä. Vuoratussa talossa on 
vaakavuoraus ja T-ikkunat. Rakennus on tyypil-
linen puolitoistakerroksisen ja talonpoikaistalon 
välimuoto.

Kohteen vanhat rakennukset ovat rakennus-
historiallisesti arvokkaita ja ympäristössä on vielä 
jäljellä vanhoja hakamaita.

7.11 Kokkovaara, Pohjavaara (P)
komea päärakennus
kievari
maisemallisia hakamaita
kivinavetta

Talon verotiedot osoi avat, e ä Nuas 16 Kocko 
on asu u 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 kar a ” äg-
karta öfver Finland” mainitaan Kokkovaara nimel-
tä. Kievarirei i kulki altamoon Jormuan Rimpi-
lään ja toisaalta Naapurivaaran Kärnälään, josta 
rei i kulki Sopalan, Kalmoniemen ja Joenaluksen 
kau a itään ja Urpialan kau a Murtoniemen, Sa-
viahon ja Torvelan kau a Nurmekseen. 

ihapiirissä on ollut parhaimmillaan kaksi 
päärakennusta ja pienempi kievaritalo. Nykyisen 
päärakennuksen tiloja on käyte y kievarina 1930 
– luvulle saakka.

Talon edesmennyt isäntä Huugo Hyvönen on 
ollut hyvin näkyvä persoona 1950 – 70 – luvuilla: 
kunnanvaltuute u, kunnanhallituksen jäsen, pai-
kallisen osuusmeijerin hallintoneuvoston puheen-
johtaja, Kajaanin seudun osuuskassan johtokunnan 
puheenjohtaja ja maanviljelysseuran puheenjoh-
taja. Ennen kaikkea hänet muistetaan kuitenkin 
sotien jälkeisen asutusneuvojan toimestaan Sotka-
mossa.

Nykyään tilalla on elävä pihapiiri, jossa on tal-
lella vuonna 1915 alunpitäen rakenne u pääraken-
nus, vuonna 1926 valmistunut rankasti remontoi-
tu kivinave a ja vanha hollitalli eli kievarikyydin 
hevostalli. 

Korkea päärakennus on korja u 1990 – luvul-
la säily äen sen ulkoiset ominaispiirteet. Samaan 
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aikaan on korja u myös hollitalli. Talon ulkoi-
set piirteet ovat hyvin klassiset ja vaiku eita on 
enemmän pohjalaistalosta, kuin näillä seuduilla 
yleensä. Jopa ikkunoiden koristelussa on klassi-
nen henki ja niiden päälle on aseteltu tarkoin ns. 
haukanikkuna.

Talossa on yhä karjaa ja siten ympäristössä on 
hakamaastoa, nii yjä ja lepikoita. ohjavaaran-
tien ja Rimpilänniemen teiden risteyksessä on lai-
dunnii yalue, ja siihen lii yy pieni metsälaidun. 
Niityn keskellä on nii yä ja katajia. Laidoilla on 
lepikkoa ja koivikkoa. Maaperä on osin kosteaa. 
Alue on ollut laidunmaana pitkään. Alue a ovat 
laiduntaneet lampaat, hevoset ja viimeisenä va-
sikat. 

Alue näkyy päätielle varsin helposti ja sillä voi-
si olla matkailullistakin arvoa, jos sitä kehi äisi 
edelleen.

Kokkovaaran pohjoisrinteen puolella sijaitsee 
haka, joka on kivikkoista ja niukkalajikkeista. 
Keskellä nii yä on todella kaunis mänty- ja ka-
tajaryhmä. Laitumen pohjoisosassa on soistunut 
hete. Alueella on hirsinen palvisauna ja pystyai-
dan jäänteitä. Talon eteläsivulle on muodostunut 
kaunispiirteinen, mu a niukkaravinteinen uusi 
haka-alue.

Alue a laidunnetaan jatkuvasti ja se on muo-
dostumassa hyvin edustavaksi.

Kokkovaaran päärakennus ja hollitalli ovat 
erikoinen ja Sotkamossa ainutlaatuinen kokoo-
mus rakennushistoriaa. Kohteella on myös hen-
kilöhistoriallista arvoa. Maisemallisesti pihapiiri 
sijoi uu vilkkaasti liikennöidyn ohjavaarantien 
varteen ja toimii maisemallisena kiintopisteenä. 

Tien eteläpuoliset käy ämä ömät rakennukset 
ovat maisemallisesti vaikeita.

7.12 Kumpusaari (Kumpusaari 2), Nuasjärvi (P)
kivikautinen asuinpaikka 

Asuinpaikka sijaitsee lähellä Nuasjärven poh-
joisrantaa olevan Kumpusaaren pohjoislaidalla. 
Matala ranta on kivikon ja soransekaista hiekkaa. 
Asuinpaikkalöytöjä on tullut esille lähes koko 
pohjoisrannan pituudelta vesijä öalueelta. Löy-
dökset ovat olleet kvartsi-iskoksia. 

7.13 Lehdon laidun, Leppilänvaara, 
Pohjavaara (P) 
romanttinen laidunhaka

Lehdon laidun sijaitsee Leppilänvaaran alarinteel-
lä aivan Kajaanin rajan tuntumassa. Laidunalue 
koostuu kaunisrakenteisesta harmaaleppähaasta, 
joka vaihe uu hiljalleen kuusivaltaiseksi, seka-
puustoiseksi metsälaitumeksi. Lahopuuta on run-
saasti. Laitumeen kuuluu myös entinen pelto, jota 
reunustavat suuret maisemapuut. Huomionarvoi-
sia lajeja ovat vilukko, ahomansikka, nurmitatar, 
rohtotädyke sekä koko alueella hyvin yleinen jäkki. 
Alueen laidunnus on jatkunut yhtäjaksoisena vuo-
desta 1904 vuoteen 1999, jolloin karjanhoito tilalla 
lopete iin. Alue a on useita kertoja yrite y saada 
laidunnuksen piiriin, mu a maanomistusolot vai-
keu avat hoitamista. Alueen saaminen hoitoon oli-
si kuitenkin suotavaa, ja lähellä Kajaania sijaitseva 
edustava kokonaisuus sopisi jopa opetuskohteeksi.

Kumpusaari.
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7.14 Leppimäen haka, Leppilänvaara (P-)
leppähaka

ohjavaaran Leppimäen haka rajoi uu 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 ylikäyte y alue, jonka mo-
nimuotoisuus puhkeaa kukkaan, kun laidunnus-
paine a vähennetään ja huolehditaan puuston 
harvennuksesta.

hirsihuvila kauniissa niemessä

Korvanniemen Kallioniemessä sijaitseva huvila 
on kerroksellinen rakennus. Hirsikehikko on van-
ha ja tuotu paikalle 1973. ohjaltaan suorakaiteen 
muotoisen rakennuksen sisääntuloterassin yläker-
rassa on parveke, joka yhdessä ulko-oven kanssa 
on työste y kauniisti ja erikoisella, lähinnä isoluh-
teihin lii yvillä yksityiskohdilla. unamullatun 
huvilan pielilaudat on maala u vanhan vihreiksi 
ja rakennuksen olemus yksityiskohtineen on niin 
lähellä vanhemman huvilan mallia, e ä rakennus-
ajasta voi erehtyä. Huvilan edestä aukeaa järvelle 
pitkin kallioniemen sivua kansallisroman inen 
pienmaisema.

Lipetin rantasauna on perinteinen matala pyö-
röhirsinen ja yksinkertaisesti kiville kasa u ke-
säsauna. Sauna sijaitsee kauniilla paikalla aivan 
niemen nokan tuntumassa.

Lipetin sijoi aminen rantapuiden taakse ja väri-
tys tekevät visuaalisen kepposen järven suuntaan, 
sillä isoa kaksikerroksista rakennusta ei huomaa 
ennen kuin aivan rannasta. Kohteen tulisi olla kaik-
kien rantarakentamiseen lii yvien amma ilaisten 
opetuskohteena mitä tulee rakennuksen sijoi ami-
seen rannan tuntumaan: järvi näkyy puiden lomas-
ta, mu a rakennus häviää maisemaan. Kohde on 
supisuomalainen, sillä mielenlaatuumme sanotaan 
kuuluvan eläminen metsässä maiseman sivussa.

7.16 Muuraussaari, Nuasjärvi (P)
kiviröykkiö, tarinapaikka

Nuasjärven keskellä olevan Muuraussaari-nimisen 
saaren pohjoislaidalla sijaitsee erikoinen kiviröyk-
kiö noin 10 metrin päässä rannasta, jyrkän rinteen 
alaosassa. Röykkiön reunoja on hiukan vaikea hah-
mo aa, mu a arviolta se on noin 5 metriä pitkä ja 
kolmisen metriä leveä. Röykkiön korkeus on noin 
0,5 metriä. 

Muuraussaareen lii yy taru, jonka mukaan 
kruunun veronkantajana 1700-luvun alussa toimi-
nut Simon A eck olisi muurannut ihmisiä elävältä 
saaressa olevaan raunioon. 

7.17 Petäjäniemi, Korvanniemi (P)
erikoinen 1970 – luvun huvila

Nuasjärven huvilasikermän 1970 – luvun raken-
nuskannasta löytyy Korvanniemen Ahoniemestä 
erikoinen huvilaratkaisu. Tasaka oinen ja laatik-
komainen tyyli on ollut viime aikoina lähes kiro-
sana ja tällaiset ratkaisut on korja u tavallisesti 
kokonaan ja tyystin erilaisiksi, joten etäjäniemen 
huvila on harvinaisuus, jota kanna aa vaalia.

Kallioisen ja havupuisen niemen kärkeen tehty 
rakennus on entisen kajaanilaisen johtavan lääkä-
rin Aarre Apajalahden rakennu ama. 

Rossipohjalle tehty pystylomalautavuorattu 
vaalea rakennus on sijoite u rannan suuntaisesti, 
joten ka oa jatkamalla on saatu pitkä kate u ja 
pilarein tue u kuisti rakennuksen eteen. Raken-
nuksella on selkeä selkä- ja etupuoli. Autotieltä 
ja takapihalta päästään hyvin umpinaisena näyt-
täytyvän huvilan keskellä julkisivua sijaitsevalle 
ovelle. Oven jälkeisen eteistilan kau a saavutaan 

Lipetin maisemia.
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keskelle olohuone a, jonka takana aukeaa suuri-
en ikkunoiden kau a mahtava maisema järvelle 
ja Hämeensaareen. Sisääntuloeteisen kahta puolta 
on makuuhuoneita. Sisustus on hurmaava, syvää 
viole ia on käyte y kauniina tehokeinona vaale-
assa sisutuksessa. Sisätilat kruunaavat kolme kat-
toikkunaa, joille on tehty erikoiset viistemuodot 
sisäka oon.

etäjäniemen huvilan erillinen rantasauna on 
yksi suurimpia hirsisaunoja Sotkamossa. 

etäjäniemen huvila täydentää Nuasjärven ym-
päristön huvilakantaa 1970 – lukulaisella tyypillä, 
joka on selvä edustustyyppinen ratkaisu. Huvilalla 
tulee olemaan kohoava kul uurihistoriallinen kaa-
ri, mikäli sen nykyasu vain säilyy.

7.18 Pieni Tahkonen SW ja NE, Nuasjärvi (P)
kivikautisia asuinpaikkoja 

Asuinpaikat nimeltä ieni Tahkonen S  ja NE 
sijaitsevat Nuasjärvessä olevassa ieni Tahkonen 
-nimisessä saaressa. Saari on tasainen, pääasiassa 
mäntyä kasvava, rannoiltaan kivikkoinen. Asuin-
paikkalöydöt ovat tulleet esille rantakivikosta saa-
ren lounais- ja koilliskärjen rantakivikosta.

Löydöt ovat kvartsi-iskoksia.

7.19 Pohjavaaran koulu, Pohjavaara (P)
kaksi kyläkoulurakennusta

ohjavaaralla koulunkäynti on aloite u 28.8.1905. 
Edellisenä syksynä oli tehty aloite kuntakokouk-
selle ja saatu kielteinen päätös. Kunnalla ei ollut 
varaa koulurakennukseen, joten kyläläiset aloit-
tivat koulun pitämisen Iivonlahden talossa oma-
toimisesti ja kuntakokous tuli sen jälkeen välit-
tömästi puolteiselle kannalle. Uuden koulutalon 
rakentaminen aloite iin Tapanilan talosta lohkais-
tulla tontilla vuoden 1905 myöhäissyksyllä ja se 
oli valmis keväällä 1907. Yhä hyvässä kunnossa 
olevassa talossa on kaksi luokkaa ja veistosali, sekä 
asuintilat ope ajalle. Koulu tehtiin luonnollises-
ti hirrestä suurten lohkokivien päälle ja ka o oli 
aluksi päre ä. Rakennukseen asenne iin peltika o 
30 – luvulla. erimätiedon mukaan paikalla kasvoi 
mahtavan kokoinen kuusi, jonka kanto on la ian 
tukipisteenä vieläkin. Talo oli varsin pian ahdas ja 
uu a koulurakennusta suunniteltiin pitkään. Välil-
lä koulutilan ahtau a vähenne iin pitämällä kou-
lua myös ohjan vanhassa talossa (pure u). Uusi 
puoli valmistui 1957 ja se on tyyppikoulurakennus, 
jollaisia valmistui pitäjän alueelle samaan aikaan 
huoma ava määrä. Vanha puoli korja iin vuoden 
1958 aikana ja sisuste iin kokonaan uudelleen. i-
hapiiri täydentyi liikuntahallilla vuonna 1993. oh-
javaaran koulu on toiminnassa ja vanha puoli on 

nykyään Osuuskunta Kanervan vuokraama päi-
väkotitila. Koulua sivuaa maisemallinen puukuja 

ohjavaarantien kupeessa. ohjavaaran koulu on 
kul uurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus ja sen 
rakennuksilla on huoma ava rakennushistorialli-
nen merkitys. Sijainti vilkasliikenteisen tien sivulla 
tekee siitä komean tienvarren maisemakohteen.

7.20 Pohjavaaran seuraintalo, Rimpilänniemi (P)
kompleksisessa maisemassa sijaitseva vanha seurain-
talo

Alun perin asuinrakennukseksi tehty hirsiraken-
teinen seuraintalo on siirre y nykyiselle paikalleen 
1900 – luvun alussa. Harjaka oisessa rakennuk-
sessa on salitila, lämpiö ja eteinen. Kuisti on tehty 
1950 – luvulla. Rakennus on yhä ajoi ain käytössä. 
Ympäristö on kokenut mullistuksen, sillä komea 
harju on aje u talon ympäriltä rakennushiekaksi 
siten, e ä talo ja sen pihamaa on jäte y paikoillaan 
rotkojen keskelle. Talon kohdalla sijaitseva Nuas-
järven rantamaisema on Hiukan jälkeen yksi kau-
neimpia Sotkamossa ja paikka onkin ollut vanha 
juhannuskokkojen pitopaikka. 

Seurantalolla on kul uurihistoriallista arvoa.

7.21 Päiväkumpu (Sipilän huvila), 
Korvanniemi (M, V)
tyylihuvila kansallismaisemassa, maakunnallisesti 
arvokas huvila
kuuluu Korvanniemen valtakunnallisesti arvokkaa-
seen kulttuuriperintöön, Kamarilahden laguuni

Vuonna 1913 juhannukseksi valmistunut huvila 
sijaitsee historiallisen Korvanniemen edustalla si-
jaitsevan Kamarilahden männikköisessä rinteessä. 
Korvanniemi on koko Sotkamon alueen vanhimpia 
asuinpaikkoja ja kuuluisa myös Simon A eckista 
eli Simo Hurtasta. 

Kansallismaisematyyppinen ympäristö on mi-
tä mainioin paikka jugend- tyyliä olevalle Sipilän 
huvilalle, kuten sitä myös nimitetään. Huvilan 
rakennu ivat Kajaanin seminaarin ope ajat Elli 
ja Eemeli Sipilä. Sisällä tuvassa on seinälle ase-
teltuna alkuperäiset rakennuspiirustukset, joista 
ilmenee suunni elijaksi E. esterlund. Huvilan 
lisäksi läheisyydessä on vanha hirsinen rantasauna 
ja hieman kauempana uudempi huvila, sekä jään-
teitä huvilan edustalla sijainneesta oleskelutilasta 
portaineen. 

L- pohjamuotoon suunniteltu äiväkumpu on 
rakenne u pyöreästä hirrestä kivilohkarepilarei-
den päälle. Ka o on hyvin jyrkkä. Rakennuksessa 
on rannan puolella kuisti ja päädyssä yläkerran 
kau a käyte ävä avoparveke, jonka alla on erk-
keri. Rannan kuistilta saavutaan suoraan tupaa, 
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jossa on oikealla korokkeelle tehty oleskeluerkkeri, 
suoraan edessä ruokapöytä tuoleineen ja oikealla 
porras yläkertaan, ovet kei iöön ja kamariin, sekä 
niiden välissä eri äin hieno tyylitakka. ääoven 
päällä on teksti ”Sipilä 1913”. Sisustus on lähes 
alkuperäinen ja säilynyt mainiokuntoisena paitsi 
alakerrassa, myös vintillä, missä on kaksi herkästi 
sisuste ua makuuhuone a: erikoisesti kanna aa 
mainita käsin maalatut kukka oordit. 

Rakennusta on korja u ja takasivulle rinteen 
puolelle on sijoite u pieni ja nöyrä sivutila kei i-
ön varastoksi. Ulkoasultaan rakennus vaatisi kun-
nostusta.

äivärinne on kul uurihistoriallisesti erikoisen 
arvokas huvilarakennus. Kamarilahti on jo sinäl-
lään Sotkamossa järvenrannoista omaperäisin: kaa-
reva pohjoispuolen harju männikköineen kumpui-
lee 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 mi akaavassa huomaa 
viereisen Iso-Kitusen -lahden muodostavan toisen 
laguunimaisen tilan. Ympäristöstä on löyde y esi-
historiallisia asuinpaikkoja ja erilaisia pyyntikuop-
pia. Korvanniemen Kamarinlahti on sotkamolais-
ympäristöjen ”kruununjalokivi”. Korvanniemi on 
valtakunnallisesti arvokas kul uurihistoriallinen 
rakenne u ympäristö ja Sipilän huvila sen kau-
neinta osuu a. Läheisyydessä Rimpilänniemen 
puolella sijaitsee vanha Tyynirannan huvila, Ka-
jaaniin päin Horsmalan ja Aarreniemen huvilat, 
sekä järven eteläpuolella useita muita saman ajan 
huviloita.

7.22 Rasi, Leihuvaara (P)
erittäin hieno pieni pihapiiri
talon sisustus
ainoa peltokivinavetta Sotkamossa

Rasin tilasta on tietoa 1800 – luvun lopusta lähti-
en. 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 Korvannie-
men Aarreniemen huvilalla Mikkoloiden piikana. 
Häntä on Kainuun Museon toimesta haastateltu ja 
saatu tallenne ua huvilaan ja taloon lii yvää ns. 
hiljaista tietoa talteen. 

ihapiirissä on kauniisti pide y asuinrakennus, 
erikoisen hyvin säilynyt kivinave a, pihaluhti, 
sauna ja etäämpänä matala riihi. Lisäksi on varas-
torakennus ja lato.

Petäjäniemi.

Päiväkumpu.

Rasin navetta on koottu pienistä peltokivistä.
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Talo on hirrestä ja tehty vuonna 1934. Siinä on 
lautakuisti, josta käynti suoraan kauniin ruskeaan 
pir iin, josta johtaa ovet kamariin ja kei iöön. Si-
sustus on kokonaan 50 – luvun mallissa ja kaikki 
irtaimisto on tallella. Uuni on kaunis kiviuuni ja 
muissa tiloissa on pön öuunit. Talossa on T-ikku-
nat ja julkisivut on rimalautavuora u. 

Kivinave a on aseteltu erikoisesti harja poik-
kirinteeseen. Sen ylärinteen puoleinen pääty on 
rankorakenteinen, välitilassa on läpisola ja varsi-
nainen lehmänave a alarinteen puolella. Navetan 
parret ja kaikki irtaimisto on tallella, kuin odo a-
massa käy öä. Heinävintille ei ole enää ajosiltaa 
ylärinteessä. Navetan kiveys on lähes kokonaan 
pyöreää peltokiveä, mikä tekee siitä ainutlaatui-
sen Sotkamossa. Kaikki muut navetat on koo u 
lohkokivistä, joiden seassa saa aa olla muutamia 
pyöreitäkin. Kate on huopaa, alla päre ja se on huo-
nossa kunnossa. 

Luhti on kaksiosainen ja -kerroksinen, se lienee 
tehty 1800 – luvun puolella. Rakennus on koristee-
ton. Sauna sijaitsee peltoaukean reunassa lähellä 
kaivoa. Rakennus on ulkomuodoltaan erehdy ä-
västi asemarakennusten saunojen kaltainen. Sen 
historiaa ei tiedetä. Saunan ka o on tiiltä ja pää-
dyssä on ns. aurinkoikkuna.

Riihi on vanha ja matalan mallinen kaskiriihi. 
Sillä lienee ikää reilusti yli sata vuo a. Hyvin nur-
me uneella tuohikatolla kasvaa kohtuullisen iso 
koivu. 

Talon pihamaalta on 1950 – luvulle saakka ollut 
esteetön näkymä Vuokatin suuntaan, si en puusto 
on kasvanut eteen. Sama maisema löytyy nykyään 
vielä naapuritalo Rupukasta, sillä sen ympäristö on 
noin 280 metrissä ja nykyään haka u puista. Katso 
Rupukka, Leihunvaara.

Rasi on täydellinen pienen tilan pihapiiri, jol-
la on huoma avia rakennushistoriallisia arvoja. 
Erikoista on sen irtaimiston täydellisyys ja talon 
sisustuksen auten isuus. Maini ava on myös ta-
lon peilikkäät. Talon välitön ympäristö on hyvin 
monimuotoista perinnemaisemaa. Mahtava kivi-
aita pihapiirin koillispuolen niityn reunassa ker-
too elämisen ehdoista. Kiviaidan sivulta on kaunis 
näköala Vuokatille.

Kohde on kul uurihistoriallisesti täydellinen 
kokonaisuus ja sen varjelemisesta kanna aa huo-
lehtia. 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 

Rupukalta näkee maisemia 360 astetta.
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harjumuodostelman lounaisrinteellä noin 25 pyyn-
tikuoppaa, joiden halkaisijat ovat noin kahdesta 
kahdeksaan metriä. Kuopat ovat muodoltaan pyö-
reitä tai pitkulaisia.

Alueeseen on helppo tutustua, sillä autolla 
pääsee aivan kuoppien viereen. Samalla voi ihail-
la Nuasjärven rantoja ja kauniita maisemia, sekä 
erikoisessa paikassa sijaitsevaa seurantaloa, katso 

ohjavaaran 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. ihapiiri on muut-
tunut laajaksi rakennusten siirtojen myötä, mu a 
pir irakennus 1940 – luvulta on paikoillaan. Hirsi-
nen ja lyhytnurkkainen talo näy ää 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 talliai a ja 

varastorakennus. Talliai a lienee noin 150 vuot-
ta vanha. eltojen sivussa on pieni savusauna ja 
vanhalla niityllä pitkä latorakennus, jonka ka o 
on pudonnut.

Rupukan ympäristö on hehkeää perinnemaise-
maa. Vanhaa hakamaata, nii yjä 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 estee ömiä näköaloja moneen ilman-
suuntaan niin kauas kuin katse kantaa. Tunne on 
kuin Heidillä Alppien rinteillä.

avoin niittyaukea järven keskellä

Nuasjärven Rimpilä on ollut 1600 – luvulle saakka 
altamon pappilan tila. Tuolloin paikasta käytet-

tiin myös nimeä Laudanniemi (katso Koukkari, 
Korholanmäki). Aivan niemen kapeassa kärjessä 
sijaitsee nykyään peltojen ympäröimä nii y, jo-
ka on vanhaa peltoa. eltoa laidunne iin sotien 
jälkeen ja nii y on ollut heinäkasvulla. Nii y on 
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tasainen ja nii yä sivuavan ojan sivussa kasvaa 
harmaaleppiä ja vesakkoa. Nii y on hurmaava 
maisemiltaan. Niityllä liikkuminen tuo tunteen, 
kuin kävelisi järven pinnalla. 

Nii y näkyy estee ömästi järvelle, siitä ei ve-
neellä pääse ohi huomaama a. Läheisyydessä nii-
tyn pohjoispuolella sijaitsee taloja ja männikössä 
arkeologisesti mielenkiintoisia pyyntikuoppia, kat-
so Rimpilänniemen pyyntikuopat, Rimpilänniemi.

7.26 Tyyniranta, Rimpilänniemi (P)
1920 – luvulla valmistunut huvila

Kohde sijaitsee Sotkamon Nuasjärven Rimpilän-
niemellä, Iso-Kitusen itärannalla. Huvila lienee ra-
kenne u 1920-luvun lopussa, sillä sen rakennu i 
kauppias Ipato  (Ipa i), joka muu i Kuhmosta 
Kajaaniin kauppiaaksi 20-luvun lopulla.

Huvila sijaitsee hiekkaisella mäntykankaalla. 
Läheisyydessä on rantasauna ja säilytyskellari. 
Huvila on hirsirakenteinen ja tehty isojen kivipaa-
sien päälle. Ka o on mansardi- eli taiteka oinen. 
Sisäänkäyntikuistit sijaitsevat päädyissä ja anta-
vat siten rakennuksella pitkänomaisen junamaisen 
vaikutelman. Huvilassa on kaksi kerrosta, joista 
alhaalla on iso oleskelukuisti ylös johtavine portai-
neen, tupa ja kei iö, sekä kei iön umpikuisti. Ylä-
kerrassa on kaksi makuuhuone a ja varastotilaa. 
Sisätiloissa on säilynyt vanhoja pintamateriaaleja, 
kalusteita, valaisimia ja irtotavaraa, joka on osin 
30-luvulta.

Huvila on esimerkki 30-luvun huvilakul uu-
rista kainuulaisessa ympäristössä. Se on säilynyt 
alkuperäisessä kunnossa sisustuksineen, mu a 
katon vuotaminen on aiheu anut huoma avaa 
vahinkoa keskellä rakennusta. Huvila on raken-
nus- ja henkilöhistoriallisesti kohtuullisen arvokas. 
Huvilalla on maisemallista arvoa sen näkyessä jär-
ven ja Korvanniemen kylän puolelle. Huvilan kor-
jaama omuus johtaa sen raunioitumiseen parissa 
vuodessa.

7.27 Törmä, Käppyrä (P)
vanhoja rakennuksia
museopaja

Törmän pihapiiri sijaitsee korven keskellä ohja-
vaaran ja Jormuan välimaastossa. Ympäristö on 
hoitamatonta ja kasvamassa osin umpeen. aikalla 
on useita vanhoja rakennuksia, joista vanha pir ira-
kennus ja riihi ovat komeita. Riihi on erikoisen suuri 
ja ruskeaksi paahtunut rakennus kielii korkeasta iäs-
tä. Rakennus on yksi vanhimmista riihistä kunnan 
alueella, mahdollisesti ainakin 1800 - luvun alusta. 

ihapiirin pohjoispuolella on matala pajarakennus 

Tyynirannan sisustusta.

Törmän paja.

Vasikkavaaran vanhat päärakennukset.
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hirrestä. Sen palkeet, hiilipöytä ja kaikki välineet 
aina alasinta myöten ovat yhä tallella.

1920 - luvulla tehty pir irakennus on pirtin ja 
kahden kamarin perustorppa. Huopaka einen ja 
T-ikkunoilla varuste u harmaa rakennus on unoh-
tuneen oloinen ja kuin omilleen jäte ynä.

Törmän ympäristö on tyypillinen pienen torpan 
asuinympäristö peltotilkkuineen, ja kasvamassa 
umpeen. Rakennukset edustavat tyypillistä kai-
nuulaista korven rakennuskantaa.

7.28 Vasikkavaara, Käppyrä (P)
vanhoja rakennuksia lehtomaisemassa
kivinavetta

ohjavaaran kyläalueen pohjoisosien vaarojen 
päälle syntyneistä tiloista ero uu Vasikkavaara. 

ihapiirissä on muutama arvokas rakennus, joista 

Rimpilänniemen Rönnyn maisemalliset pellot.

vanhin päärakennus on tyypillinen talonpoikai-
nen pir irakennus vuodelta 1907. Talossa on pir i, 
eteinen ja kaksi kamaria. Rakennus on 1960 - lu-
vun asussa sisätiloiltaan. ihapiirissä on toinen 
vanhempi talo ja melko uusi päärakennus vanhan 
toimiessa kesäasuntona ja varastona. ihapiirin 
vanhaan rakennuskantaan kuuluu lisäksi vanha 
kaksiosainen piha-ai a ja kivirakenteinen nave a, 
sekä toisen kivinavetan rauniot.

ihapiirin läpi kulkee tie Törmän taloon, sen 
varressa on komea vilja-ai a, sekä kauempana 
pellolla lato. ihapiirin läheisyydessä on useita 
muitakin 
latoja. ihapiirin ympäristö on roman ishenkinen 
ja runsaskasvuinen, pi oreski. ienten peltojen 
ympärillä kasvaa lehtomaisia puita.

Vasikkavaaran vanhoilla rakennuksilla on ra-
kennushistoriallista arvoa.
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5.8  
Laakajärvi

erämaataloja ja erikoista historiaa

Laakajärven seutu on sotkamolaisten ”viimeinen 
korpimaa” ja historian saatossa eräänlainen väli-
maasto Sotkamon, Valtimon ja Savon suunnista 
katso una. Kylän alueelle on syntynyt hyvin vä-
hän taloja. Vaarojen päällä on sijainnut muutamia 
taloja ja torppia ja nykyisen Laakajärven kylän 
paikkeilla muutama talo järvien läheisyydessä.

Kaksi vaaranlakea ero uu historiassa erikseen, 
Lehtomäki ja Leppimäki. Myös Laakajärven ja e-
täisen välistä maakannake a, sekä Laanniemen 
taloa on asu u erikoisen pitkään. Alkujaan osa 
seutua kuului Ylä-Savoon ja taloista on ensimmäi-
siä verotietoja vasta 1650 – luvulta lähtien, mut-
ta paikalla on oleiltu ilmeisesti jo aikaisemmin. 
Vanhimpia asuinpaikkoja ovat olleet vuoden1654 
verotietojen mukaan kahden savun Ollikkalat ( oi-
kala) 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 näh-
tiin olevan väylänä suurempi merkitys Suomen 
keskiosista pohjoiseen ja edelleen Oulujärvelle, 
kuin nykyään ymmärretään. 

Arkeologisia löytöjä alueella ei tiedetä ole-
van, mu a Kajaanin puolella Kivijoella tiedetään 
muutamia mielenkiintoisia lappalaismerkkejä. 

Historialliseen aikaan kuuluu Täyssinän rajaki-
vi, joka löytyy kauniista Tiilikan kansallispuis-
tosta, sekä Rautavaaran puolella sijaitseva sissi-
päällikkö Olli Tiaisen torppa. 

Lisäksi on muutama legenda Volosta, suuresta 
karjalaisesta päälliköstä. Kirjassa Tapani Löhvin-
gin seikkailut kerrotaan Hiidenjärven ympäristön 
taistelusta 1700 – luvun alussa talon nimet tuntien 
ja se antaa Volon tarinallekin vahvempaa perus-
taa. Volosta kerrotaan enemmän kohteen Suolahti 
yhteydessä.

Laakajärven ja etäisen välisellä kannaksel-
la 1800 – luvulla sijainneen etäjäkosken ruukin 
jäänteet ovat historiallisen ajan arkeologisia muis-
tomerkkejä.

Lähes samanlainen jäänne on Sotkamon viimei-
nen kyläkauppa, Tarvaisen kauppa. Sen läheisyy-
destä löytää myös vanhan kyläkoulun, jota korja-
taan parhaillaan.

erinnemaisemista nyt kuuluisa on Lehtomäki 
ja elävää viljelymaisemaa löytää myös Liuhasta. 
Ruman ympäristössä on hyvin arvokasta perin-
nekasvillisuu a ja maisemallisesti karski Hiiden-
vaaran luonnonsuojelualue Hiidenka iloineen. 
Rakennuksista on maini ava kaksi ihan erikseen, 
Laakajärven entinen koulu ja Hiiden mylly.

Ja Laakajärven Venäjänniemen Susihiekassa on 
perimätiedon mukaan aarre, joten eikun kaivele-
maan!

Älänne, jonka rannoilla on asuttu varmuudella 1600-luvulla.
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8.1 Aatula, Leppimäki (P)
kaksi pientä asuinrakennusta kauniissa lehtoympä-
ristössä

Leppimäen kantatalosta lohko u pieni Aatulan 
torppa sijaitsee Leppimäentien mutkan kohdalla 
luonnonkallion läheisyydessä ja se on tehty 1940 
– luvulla. Talossa on avokuisti, eteinen, tupa ja ka-
mari. Aatulan toinen ja tuoreempi asuintalo sijait-
see kantatalon peltoaukean pohjoisreunassa kalli-
oisen kukkulan päällä korkean Leppimäenvaaran 
lehtomaisemassa. ieni talo on tehty vuonna 1950 
ja rankorakenteiseksi. Erikoisen kaunis ympäristö 
tekee rakennuspaikasta katseenvangitsijan, eten-
kin kun talon runkoon on tehty loveus, joka toimii 
samalla sisäänmenokatoksena. Ratkaisu on ajalle 
tyypillinen, mu a se on tavallisesti myöhemmin 
rakenne u umpeen. 

Uudempi talo on maala u hyvin vaalean keltai-
seksi ja vanhempi on punamulla ua rimalautaa. 

ihapiirissä on ai a ja saunarakennus. Ympäris-
tö on tämänkin talon kohdalla lepikkoa ja kasvisto 
on tyypillistä lehtoa.

Kohde on mielenkiintoinen kahden pienen talon 
mainio yhdistelmä. ienipiirteisyys ja kodikkuus 
ovat vallitsevia piirteitä. Kumpikin päärakennus 
ovat tyypillisiä pieniä sotien jälkeen tehtyjä alku-
peräisasuisia asuinrakennuksia, ja siksi erikoisen 
arvokkaita. Kummatkin toimivat kesäasuntoina. 

Kohteen välitön ympäristö on yhä rikas kasvil-
lisuutensa puolesta ja sen nii o sekä puuston rai-
vaus 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 enti-
sestä pellosta, joiden kasvilajistoon kuuluvat nur-
mitatar ja jäkki. Alun perin nii ämällä hyödynnet-
tyä alue a on 1960-luvulta saakka laidunne u ja 
laidunnus jatkuu yhä. Nuorkarjan laiduntamalle 
alueelle on laadi u hoitosuunnitelma. Katso lisäksi 
”Väliharjun rinnehaat, Lehtomäki”.

Heikkilän laitumet ovat yksinkertaisesti upeita 
kokea.

8.3 Hiiden mylly, Laakajärvi (P)
tyypillinen hierinpuromylly

Laakajärven Hiidenkylän läheisyyteen on raken-
ne u mylly, joka on kyläläisten yhteisillä pon-
nistuksilla pide y kunnossa aina näihin päiviin 
saakka. Hiisijokeen tehty mylly on pieni ja harmaa 

Aatulan vanha puoli.

Hiien myllyn kivet.
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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.

ato on lahoamispisteessä ja häviämässä pian.
Kyläläiset ovat pitäneet myllyllä iltamia ja muita 

pieni muotoisia tapahtumia viime aikoina.
Mylly on kul uurihistoriallisesti arvokas juuri 

tyypillisyytensä takia: tämmöisiä myllyjä on aikoi-
naan ollut huoma ava määrä Kainuussa, mu a ne 
ovat hävinneet lähes tyystin.

8.4 Laakajärven koulu, Laakajärvi (P)
hieno ja alkuperäisasuinen koulurakennus
kirvesmies Eeti Suutari
tanssilavatoiminta

Laakajärven ja Suuri- etäisenjärven välisen etäjä-
kosken etelärannalle Jokelan talon entisille maille 
rakenne u koulu on korpikylällä hurja ilmestys: 
kaksikerroksinen tyyliltään klassinen rakennus 
asuntoloineen tuntuu todella suureelliselta. Mut-
ta rakennusaikaan 1920 – luvulla kylän kaikissa 
taloissa on asu u, ja mm. metsätöiden määrä on 
ollut todella suurimi akaavaista sekä käsityöval-
taista, joten toimeentulomahdollisuudet ovat olleet Liuhan iso riihi.
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kohtuulliset. Sotien jälkeen oppilasmäärän kasvu 
aiheu i jopa toisen koulun rakentamisen n. seit-
semän kilometrin päähän Älänteelle vuonna 1958. 
Omalla kylällä koulua on käyty 1.10.1914 alkaen, 
joskin jo vuonna 1895 kylän miehet olivat kutsu-
neet koolle kuntakokouksen saadakseen oman 
koulun. Koululle tarjo iin ilmaista maapalaa, 
mu a kuntakokous ei rahan puu eessa myönty-
nyt asialle, kunnes tilanne muu ui 1920 – luvulla 
ja asiaan herä iin uudelleen.

Koulun rakensi eräs tuon ajan ahkerimmista 
kirvesmiehistä Sotkamossa eli Eeti Suutari. Eetin 
työmäärä oli suuri ja taitonsa ihme elyn aihe. Le-
genda kertoo hänen taidostaan tehdä pystymet-
sästä ikkuna raameineen valmiiksi yhden päivän 
aikana. Joka tapauksessa hirsirakentaminen oli 
hänellä verissä ja intohimona. Eeti rakensi Laa-
kajärven koulun työporukkansa kanssa vuosien 
1923–25 välisenä aikana. Rakennus jakaantuu ma-
talampaan asuinpuoleen ja korkeampaan luokka-
tilojen osaan, joita yhdistää sisäänmeno, eteiset ja 
portaikko. Rakennus on tehty samaan aikaan kuin 
rautatieverkon rakennukset Sotkamossa ja on hy-
vin asemamainen. Luokkasalit ovat kookkaita ja 
päällekkäin. 

Koulun eteläpuolella on puucee/varastoraken-
nus vuodelta 1958, sauna ja pajukoitunut urhei-
luken ä, sekä länsipuolella pihaa asuntola, joka 
valmistui vuonna 1929. Yksikerroksisessa raken-
nuksessa on kaksi sisäänkäyntiä. 

Koulun lopu ua ja kiinteistöjen siirry yä Sot-
kamon eläkeläiset ry:lle asuntolan päätyyn tehtiin 
tanssilava, joka toimi aina 1990 – luvulle saakka. 
Nyt kiinteistön omistaa yksityinen perhe ja ra-
kennukset ovat remontin alla, jonka tuloksena 
koulurakennuksesta tulee matkailu- ja kyläläisten 
harrastetila.

Laakajärven koulu on todella hieno aikansa 
mallirakennus ja säilynyt alkuperäisessä asussaan. 
Rakennuksella on eri äin suuri kul uurihistori-
allinen arvo eri käy öineen ja kohteella ympäris-
töineen on historiallista merkitystä, sillä kosken 
rannan yläjuoksulla on 1800 – luvulla toimineen 

etäjäkosken ruukin jäänteitä, jotka ovat histori-
allisen ajan muinaisjäännöksiä. Koulun ympäristö 
on kasvanut osin umpeen ja puustoa tulisi vähen-
tää rankalla kädellä, jolloin kartanomainen piha 
tulisi jälleen oikeuksiinsa. Koulun takasivun rinne 
koskelle on komeaa kuusimetsää ja omistajan rau-
hoi amaa. 

Laakajärventien sillan ja koulun välistä maas-
toa tulisi harventaa sen verran, e ä koulu tulisi 
esille tien suuntaan. Myös näkymät Laakajärvelle 
ja kosken maholle olisi mahdollista järjestää har-
ventamalla puustoa.

Laakajärven koulun sisätiloja.

Ruman metsänvartijan talo.

Jokiniemen postilaatikko.
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8.5 Petäjäkosken ruukin jäänteet, Laakajärvi (M)
rautaruukin jäänteet, historiallisen ajan muinaisjään-
nös

etäjäkosken rautaruukki valmistui vuonna 1840, 
siis suunnilleen samaan aikaan kuin muutkin Kai-
nuun ruukit. Ruukkia ajoi eteenpäin Oulun läänin 
kuvernööri R. Lager org. Ruukin perustajat oli-
vat kajaanilaiset virkamiehet kruununvouti Johan 

ichmann, postimestari Carl Gosman ja kappa-
lainen Adolf For us. Tärkeimpänä vaiku imena 
ruukin perustamisessa oli halu kohentaa toistu-
vista nälkävuosista kärsivän syrjäseudun rahvaan 
synkkää taloudellista tilanne a. Ruukin yhteyteen 
peruste avalla mallitilalla halu iin antaa väestölle 
esimerkki hyvästä maatalouden harjoi amisesta. 

etäjäkosken ruukin rauta tunne iin erinomaisesta 
laadusta ja sen tuotanto oli harkkohytiksi varsin 
suurta. Varsinaisen tarkoituksensa ruukki myös 
täy i, väestön taloudellisen tilanteen parantumista 
pide iin nimenomaan ruukin ansiona. Alkuaikoi-
naan ruukki työllisti kaksi harkonpuhaltajaa, kol-
me seppää ja kaksi hiilirenkiä, lisäksi kahdeksan 
malminnostajaa hankki malmia lähiseudun järvis-
tä. Sepät muu ivat Kajaanista vuonna 1850 kaikki 
yhdellä kertaa.

Monista muista tuon ajan ruukeista poiketen 
ruukkia hoide iin mallikelpoisesti. Kaikesta huoli-
ma a omistajat joutuivat taloudellisten vaikeuksi-
ensa vuoksi myymään ruukin vuonna 1860, jolloin 
siitä tuli läheisen Ylä-Savon Jyrkän ruukin apuhyt-
ti. Tuolloin ruukin osti viipurilainen aul ahl  
Comp, joka omisti myös Varkauden ruukin. Lai-
tosta laajenne iin ja tuotanto kohosi entisestään. 
Malminnostajien määrä kaksinkertaiste iin, lisäksi 
palka iin 23 hiilenpol ajaa ja viisi apulaista. Ruu-
kin työllistävä vaikutus oli siis poikkeuksellinen. 
Ruukin toiminta lopete iin kanna ama omana 
vuonna 1880, mikä johtui lähinnä etäisestä sijain-
nista ja vaikeista kuljetusmatkoista.

Ruukissa ei ollut masuunia, vaan kaksipiippui-
nen hy i. Kankivasaroita oli yksi ja sulatusahjoja 
kaksi kappale a. Ruukin johdosta vastasi alkuai-
koina kirjanpitäjä ja maallikkosaarnaajana kunnos-
tautunut Henrik Trast.

Kohde sijaitsee Sotkamon eteläosassa, Laaka-
järven ja Suuri- etäisen välissä olevan joen luo-
teisrannalla, etäjäkosken kohdalla. Mitään ruukin 
aikaisia rakennuksia ei enää ole jäljellä. Jokea käy-
tetään nykyään virkistyskalastukseen. Kalastajia 
varten joen yli on tehty silta 0,2 km päähän maan-
tiesillasta. Joen rannat kasvavat tiheää lepikkoa ja 
ovat varsin pöheikköiset. Ruukin tuotantolaitokset 
sijaitsivat rannan ja korkean rantatörmän välissä. 
Törmän päällä sijaitsee Koskelan talo ulkoraken-

nuksineen. Jokirannassa on ruukin jäännöksinä 9 
 9 metrin kokoinen kumpare, jossa on itse hytin 

pohja, rakennuksen pohjakiviä sekä kuonaa ja hiil-
tä sisältäviä kumpareita. Koska paikka sijaitsee tien 
vieressä, siihen on helppo tutustua. Joen ranta on 
kuitenkin hankalakulkuinen ja jäännöksiä on vai-
kea ero aa 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 
rakenne u metsänvartijan talo ja toisen huipun 
päällä palovartijan tornin jäänteet. Talon ympäris-
tö on todellista korpea upeine vaaranlakisoineen. 

ihapiirissä on talo, piharakennus ja sauna. äära-
kennus on suhteellisen jyrkkäharjainen hirsitalo, 
joka on vuora u laudalla päältä jo lähes uutena. 
Avokuistilta johtaa erikoisen kaunis ulko-ovi eteis-
tilaan, josta on yhteydet kei iöön, kamariin ja tu-
paa. Eteisestä pääsee myös yläkertaan, joten raken-
nus on varhaisia puolitoistakerroksisen talotyypin 
versio sekoi uneena vanhaan talonpoikaistaloon. 
Talo on tyylillisesti klassinen ja sen ikkunat ovat 
T – mallia. Rakennus on tehty erikoisen amma i-
taitoisesti ja tyylikkäin yksityiskohdin. Se on alku-
peräisessä asussa ulkoa, mu a sisätiloissa on tehty 
muutamia muutoksia.

Ruman entisen metsänvartijatilan niityt sijait-
sevat Vuokatin läheisellä Ruostevaaralla yli 300 
metriä merenpinnasta. ihapiirin vieressä avautuu 
tuore nii y, jolle on osin istute u kuusia. uus-
to on kuitenkin kitukasvuista ja huonokuntoista. 
Alueelta on tava u koko maassa vaarantuneita 
kirkiruohoa ja suikeanoidanlukkoa sekä Kainuus-
sa uhanalaista ketonoidanlukkoa. Metsähallitus 
suunni elee aloi avansa valtion mailla sijaitsevan 
arvokkaan alueen hoidon lähivuosina. Hoitosuun-
nitelmaa ei vielä ole laadi u.

Rumavaaran rinteeltä löytyy kohtalaisen suuri 
kaivoslouhos. Se on aikoinaan syntynyt Helsingin 
Ara iantehtaiden toimesta. Muita vastaavia Ara i-
an louhoksia löytyy ympäri Kainuuta, lähin lienee 
Tuhkakylän itkällälehdolla.
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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 kir-
jassa hyvin esillä ja tarkkaan sitä lukiessa hoksaa 
tu uja sotkamolaisia paikkoja. Tapani L. hyökkää 
karjalaisia vastaan Hiidenkylän Lahden paikalla si-
jainneeseen karjalaisten suureen puuvarustukseen! 
Tällä on hyvin todennäköistä todellisuuspohjaa, 
sen verran tarkoin maasto ja ympäröivät seudut 
taloineen kuvataan. Talon nimi on tunne u pit-
källe vielä 1900 – luvulla Lahtena. erimätietoa ei 
puuvarustuksesta ole, mu a koosta kertoo Löfvin-
gin 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 lii yy tarinoi-
den mukaan karjalaiseen Volokki – nimiseen pääl-
likköön ja hänen kuolemaansa, joka johtui tarinan 
mukaan hänen sukupuolielimiensä silpomisesta 
todistuskappaleeksi (huoma avan kookkaat su-
kukalleudet). Suosta on löyde y erikoisen suuren 

miehen luut vuonna 1915 paikallisten kuokkiessa 
suota pelloksi. Sukevalaisten perimätietona Vo-
lokilla on ollut linnoitus, Volo, luoteis-Sukevalla 
Vanha-Volossa.

Joka tapauksessa Lahden paikalla on asu u 
pitkään. erimätiedon mukaan asutus on alkanut 
pakopirtistä. 

Hiisijärven rannalla peltomaisemaan sijoi uu 
kerroksellinen pihapiiri, jossa on runsaasti vanhoja 
hirsirakennuksia. Vanhat pirtit, riihet, aitat ja muut 
sivurakennukset ovat hajallaan, mu a niiden yk-
sityiskohdat ovat tutkimuksellista arvoaineistoa. 
Ka eita on mm. tuohesta, päreestä, huovasta ja pel-
listä. Vanhimmat rakennuksista ovat mahdollises-
ti 1800 – luvun alusta. Yksi äisenä rakennuksena 
vanha otsamallinen vilja-ai a on selvästi vanhim-
masta päästä.

Suolahdella on mystistä voimaa, jossa yhdistyy 
korpimaisema pitkään asutun talon ympäristöön 
ja komeaan vaaramaisemaan. Kohde on vanhojen 
rakennusten kohdalla arvokas ja kul uuriympä-
ristönä huomion arvoinen. Vanhojen rakennusten 
kunnossapito tulee vaatiman tulevaisuudessa run-
saan panoksen. Läheisyydessä sijaitsee kylän mylly 
(katso Hiiden mylly, Laakajärvi). Hiidenvaarassa on 
luonnonsuojelualue, jonka alueelle sijoi uu erikoi-
nen luonnonmuodostelma nimeltään Hiidenka ila. 

Suolahden kauniit rantapellot aittoineen.
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Alueella on oikeastaan kaksikin ka ilaa, joista toi-
nen on huoma avan syvä luonnonkalliorotko. 

Isonvihan tunnetuin sissipäällikkö oli Stefan 
(Tapani) Löfving, joka toimi Simon A eckin pal-
veluksessa 1707–1710 ohjois-Karjalan alueella. 
Myöhemmin hänestä tuli Turun jalkaväkirykmen-
tin katselmuskirjuri ja sitä myöhemmän venäläis-
vallan aikaan hän oli vaeltava sissipäällikkö Tutun 
saaristossa. Tapani Löfvingin päiväkirjoja säilyte-
tään orvoon Lyseon kirjastossa.

8.8 Tiilikkajärven kivi, Laakajärvi (M)
rajakivi
kansallispuisto
sissipäällikkö Olli Tiainen

Sotkamon kunnan eteläisin kärki kuuluu Tiili-
kan kansallispuistoon. Tämä puisto on peruste u 
vuonna 1985 säily ämään erämaista järvi-, joki- ja 
harjuluontoa sekä Tiilikkajärveä ympäröiviä aapa-
soita. Suomaaston ympäröimän vesialtaan lähes 
katkaisee kaunis ja jyrkkäseinäinen hiekkaharju 
männikköineen. Luonnonkaunis ympäristö hou-
ku elee retkeilijöitä ja harjun Mummonlahden 
läheisyydessä oleva ikiaikainen juhannustanssi-
paikka on yhä nuorison suosiossa. Harjuketjun 
eteläpäässä Kalmoniemessä on perimätiedon 
mukaan vanha hautapaikka. Historiaan lii yvistä 
kohteista puiston alueella mainitaan vuoden 1808 
Suomen sodan aikaisen sissipäällikkö Olli Tiaisen 
syntymäpaikkana Tiilikanaution talo, mu a myös 
Ruotsin ja Venäjän valtakuntien välinen Täyssinän 
1595 rauhan raja kulki Tiilikkajärven kau a. Sen 
muistona on Tiilikkajärven pienellä luodolla vanha 
idän ja lännen välinen rajakivi, jota kutsu iin myös 
Kolmikannaksi. Siihen on haka u vuosiluku (15)96 
sekä Venäjän tunnuksena vinoristi ja Ruotsin tun-
nuksena kruunu, jonka alapuolella on kuningas Si-
gismundiin lii yvä kirjainlyhenne SRS. Kruunuja 
on tavallisesti käytetyn kolmen asemasta vain yksi 
ilmeisesti kiven pienuuden takia. Jo parikymmentä 
vuo a myöhemmin, vuonna 1617 Stol ovan rau-
hassa alue liite iin kokonaan Ruotsiin. Läänin raja 
kulkee kuitenkin edelleen Tiilikkajärven rajakiven 
kau a. Kivessä oleva vuosiluku 1767 lii yy läänin-
rajan käyntiin, loput kirjaimet ovat rajankävijöiden 
ja maanmi arien nimikirjoituksia. Kiveen on lisäk-
si kiinnite y kuparinen rauhoitustaulu. 

Kivi on siis kooltaan pieni ja vaatimaton, talvella 
se saa aa pei yä jään ja lumen alle. Kesällä kivi 
kuitenkin ero uu selvästi ympäristöstään. Kesällä 
kohteeseen tutustuminen vaatii luonnollisesti ve-
neen. Kiven merkinnät on kuva u Tiilikkajärven 
kansallispuiston tunnuksessa. 

Suolahden ikivanha riihi ja mielenkiintoinen uusi katto.

Päätalon komea pariaitta.

Venäjäniemen ladossa on suovakatto.



237

Kiveen lii yy vanha kertomus, joka elää sotka-
molaisten muistitietona: kiven luvaton siirto lää-
ninrajan rajankäynnin yhteydessä vuonna 1759. 
Tuolloin oltiin todella tyytymä ömiä vanhaan 
kiven paikkaan, joka kertoman mukaan olisi ollut 
Laakajärven rannassa Sääskiniemen Korkeamaas-
sa (erikoisia luonnonkumpuja) ja kulkenut Maan-
selän mäkien kau a Maanselänkivelle. Miesjouk-
ko on tarinan mukaan siirtänyt pienen rajakiven 
reellä kankaita pitkin kolmen peninkulman verran 
aina Tiilikanjärven eteläpäähän. Tarinan mukaan 
siirron hyväksyi hallitusneuvos Krook, joka toi-
mi lääninrajakomission nokkamiehenä. Hän to-
tesi kaiken pää eeksi, e ä ”kolme on kauneinta 
luontoa etelä-Kainuussa: Vuoka i, Laaka ja Nau-
lavaara. Hyvä e ei niitä erote u!”. Jos kivi todella 

siirre iin, se ase aisi nykyisen tulkinnan vanhasta 
Täyssinän valtakunnan rajasta uuteen valoon. Ra-
jakiven sijainti Sääskilahden kohdalla kun ase uu 
mielenkiintoisesti suoraan vanhan rajalinjan päät-
teeksi maanselällä. Tämä myös seli äisi vanhan 
Venäänniemi nimen alkuperää.

Läheistä Lievisenmäkeä pidetään karjalaisen asu-
tuksen luoteiskulmana. Tiilikan länsipuolella on 
myös venäläisalkuista paikannimistöä runsaasti.

Tiilikanaution torppa 1920 – luvun asussaan 
on nykyään yleisölle avoin nähtävyys. aikalla on 
myös hy ihaudan jäänteet, jossa järvimalmia su-
late iin raudaksi.

Tiilikan eteläpäässä (Rautavaara) on vanha Ui-
ton kämppä.
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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. Koivu-
valtaisten hakamaiden kasvillisuus vaihtelee tuo-
reesta ja kuivasta niitystä lähteen partaalle synty-
neeseen nii yyn. Huomionarvoisia kasvilajeja ovat 
nurmitatar, jäkki, vilukko sekä pohjanru ojuuri ja 
keltasara. Hakaa on niite y 1930-luvulle saakka, 
mikä jälkeen sillä aloite iin laidunnus. Käy ö jat-
kuu yhä nautakarjan ja hevosen turvin ja alueelle 
on laadi u hoitosuunnitelma. 

Väliharjun talon vanhasta rakennuskannasta 
on jäljellä enää erikoinen luhti. Rakennus on tehty 

1860 ja isoista puista. Erikoiseksi aitan tekevät sen 
ovet, jotka ovat kyllä symmetrisesti julkisivuun 
nähden, mu a vain 40 sentin etäisyydellä toisis-
taan. Väliseinä loppuu ovikorkeuteen ja aitan yh-
tenäinen toinen kerros on hyvin matalalla. Aitassa 
on tallella leveät la ialankut ja alkuperäiset sisään-
aukeavat ovet, joiden pihtirakenne on otsaosaltaan 
ovelasti tehty maalilla.

äätalon vanha arviolta 1700 – luvun lopulta 
peräisin oleva vilja-ai a on puuvarastona.  Suora-
sivuinen rakennus on jo pahoin sään runtelema.

Lehtomäellä on asu u 1600 – luvulta alkaen juu-
ri näillä kulmilla, joskin aina vuoteen 1850 saakka 
talo tunne iin Lehtomäki 2 Ollikkalana ja si em-
min Ronkaalana. Aitoilla on rakennushistoriallista 
merkitystä.

Päätalon peltoja ja lehtoa.



239

5.9  
Maanselkä – Saviaho

Maanselkä tarkoi aa vedenjakajaseutua. Sellaisia 
on Suomessakin useita, mu a tunnetuimpia on 
Sotkamon selkä maan puoli välissä. Se jakaa Ou-
lujoen ja Saimaan vesistöt harjanteellaan. aikoin 
selkä on hyvin kapea ja Maanselän kylän kohdal-
la on vain pikkuinen kannake vesirei ien välissä. 
Tuolla paikalla on historiallista merkitystä, sillä sen 
kau a kulkee historiallinen ohjantie, joka on ollut 
”valtatienä” ammoisista ajoista saakka. Maanselän 
kannakkeella on suuria irtokivilohkareita, joista 
yksi on merka u mm. Täyssinän rauhan rajaki-
veksi.

Rei iä käy ivät myös rapparit ja muun muas-
sa legendaarinen verovouti Simo Hur a. Kylien 
maastossa vanhimmat asuinpaikat sijaitsevat vaa-
rojen lakialueilla. Näitä ovat Hyyrylä ja Komula 
(entinen iippola) lähes kadonnut Sivola (entinen 
Mää älä).

Savea taas rii ää Saviahossa, alue on kuuluisa 
ympäristöä kylmemmästä pienilmastostaan.

Maanselkä - Saviahon alueella on muutamia 
vanhoja taloja, mu a mm. kul uurihistoriallisesti 
arvokas Ahola jää nykyään Valtimon puolelle, sillä 
rajaa on tarkiste u talon kohdalla. 

Alueella on pienimuotoisia ja osin kyseenalaisia 
arkeologisia löytöjä. erinnemaisemista ei ole enää 
jäljellä kuin hitusia. Maanselän Hyyrylän laidun on 
ainoa käytössä oleva perinnemaisema.

Alue a halkoo 1920 – luvulla valmistunut rau-
tatie ja Maanselän asema on ollut 50 – luvulla Suo-
men suurin puutavara-asema. Erikoista rakennus-
historiaa löytää Saviahon Honkavaaran kupeessa 
olevan puron pientareelta, pienen ja kunnostetun 
sekä kauniin Lakiahon myllyn.

9.1 Hyyrylä, Maanselkä (P)
kaunis käytössä oleva laidunalue

Hyyrylä on ikivanha korpitalo Maanselän veden-
jakajalla. Talo tunnetaan jo 1700 – luvulta nimellä 
Alasotkamo 30 Hyyrylä, mu a isojaossa muu ui 
numeroksi 16. Mäen laella ja sen kumpareisessa 
rinteessä sijaitsee maisemallisia laidunpeltoja le-
pikkometsiköineen. Talon pihapiirin läheisyydes-
sä osa maastosta on kulunu a, mu a esimerkiksi 
Loukkukorventien varressa sijaitsee hyvin edusta-
via ja kasvistoltaan monipuolisia laitumia. Alue a 
käy ävät lehmät vasikoineen.

Lappajärven kautta nousee kuuluisa karjalaisten reitti 
pohjoisille vesille.

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 kruununmetsä-
torppa ja peruste u vuonna 1882. Samalla vaaran 
laella on sijainnut myös toinen kruununmetsätorp-
pa eli Honkavaara, joka on peruste u jo aikaisem-
min vuonna 1854. Näillä on etäisyy ä toisiinsa vain 
muutama sata metriä.

Lakiahon etelärinteen alla Iiliänjoen varressa 
sijaitsee Lakiahon ja Honkavaaran yhteismylly. 
Malliltaan hierintyyppinen laitos sijaitsee tyypil-
lisessä hirsimajassa, joka sijoi uu puisen padon 
alajuoksulle. Mylly on tehty 1920 – luvulla ja sen 
omistaa nykyään Museovirasto, tontin kuuluessa 
vuodesta 1990 Sotkamon kunnalle. 

Erämaisessa ympäristössä sijaitsevaa myllyä on 
käyte y pääasiassa rehuviljojen jauhamiseen. Vesi-
ränni ja pato on uusi u vuonna 1947, ja myllyä on 
korja u vuonna 1990 Kainuun vesimyllyjen kun-
nostusprojektin yhteydessä.  atolai eiden kunto 
edelly äisi nyt kiireellisiä toimenpiteitä.

Lakiahon tilan pihapiiri sijaitsee vaaran rinteen 
kummulla. Jäljellä on enää 1930 – luvulla tehty pää-
rakennus ja 1950 – luvulla valmistunut tiilinave a. 

äärakennus on mielenkiintoinen, sillä erikoisen 
kookas rakennus on tehty piirteiltään korkeatasoi-
seksi, joka paljastuu talon yksityiskohdista: esimer-
kiksi ikkunoiden erikoisen huolellinen tekotapa 
ja vuorilautojen hienot muodot eivät ole jokapäi-
väistä erämaaympäristössä. Talossa on suuri pir i, 
laaja eteinen yläkertaan johtavine portaineen sekä 
kei iö ja toisessa päädyssä on sali, sekä kaksi ka-
maria. Sisustus on 50 – luvun asussa. Kuisti on um-
pimallia tuplaovineen ja rimalautavuoratut julki-
sivut ovat maalaama omat. Talo on kesäkäytössä.

Honkavaaran tilan pihapiiristä on jäljellä enää 
numme unu a peltoa suurine kiviraunioineen 
ja hakamaata romahtaneine rakennuksineen. 
Honkavaaran talo on ollut kuuluisa sepistään ja 
maastosta löytyvien kuoppien oletetaan lii yvän 
juuri raudankäsi elyyn. Rakennuksista paja olisi 
vielä korja avissa, samoin vilja-ai a. Talo ja talli 
ovat roman isesti raunioina, ja kohde olisi ilman 
kunnostustoimia mitä mainioin ja erikoisin moot-
torikelkkareitin levähdyspiste. Yleensä kaikki ret-
keilykohteet pyritään saa amaan ”liian siisteiksi”, 
mu a Honkavaaran pihapiirin ympäristö tarjoaisi 
tässä vaihtoehdon. Ympäristössä on runsaasti ih-
miskäden jä ämiä muistumia, joten hoitama o-
muus tekee paikasta salaperäisen. 

Lakiahon mylly.

Honkavaaran kruununtorpan aitan takaa löytyy tyypillinen 
länkipuu.
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Honkavaaran pohjoispuolella on kalliojyrkän-
ne nimeltään Honkavaaranpor i, kun taas kaakon 
puolella sijaitsee jopa kiipeilyyn soveltuvia kallio-
jyrkänteitä nimiltään Iiliän- ja Kuikkapor i.

Mylly on rakennushistoriallisesti erikoisen arvo-
kas. Lakiahon päärakennus on erikoisen mallikas 
talonpoikainen rakennus ja niin ikään rakennus-
historiallisesti arvokas. Honkavaaran rauniopiha-
piiri lähiympäristöineen on erikoinen.

9.3 Lampelan laitumet  
(Maanselän Etappi), Maanselkä (P)
matkailuyrityksen yhteydessä uudelleen käyttöön 
otettuja laitumia ja hakoja

Lampelan torpan maille Maanselän Hoikanlam-
mella on kehi ynyt matkailuyritys Maanselän 
Etappi, jonka mailla on useasta eri lohkosta koos-
tuva metsälaidun. Alue oli pitkään pois käytöstä, 
mu a laidunnus aloite iin uudelleen 1980 – lu-
vun lopulla. Laidunmaisema palautuu hiljalleen. 
Edustavimmat kohteet ovat lammashaat rinteen 
yläosassa. Katajikkoiset ja kiviset maat ovat haka-
maina edustavia. ihapiirin koillispuolella jyrkässä 
rinteessä on laidun, jossa kasvaa harmaaleppää ja 
koivikkoa. Kohtuullisen jyrkkä rinne on tunnel-
maltaan erikoinen, mu a edustaa silti paikkakun-
nalle tyypillistä vanhaa laidunnusmaastotyyppiä.

Hevoslaidunalue on laajin ja se ulo uu aina Hoi-
kanlampeen saakka. 

Lampelan laitumet ovat osa matkailuyrityksen 
imagoa ja niiden hoito on siten väl ämätön osa 
sen toimintaa. Alueen status tulee näin nousemaan 
myös perinne iotyyppien osalta.

Etapin rakennuskanta nojaa vanhojen rakennus-
ten 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 kau a kulkee ikivanha karjalaisten 
matkarei i Vuoksen vesistöstä Oulun vesistöön. 
Matkan varrella ei ole kuin pienimuotoinen maa-
kannas rajakiven kohdalla. Rei iä on pera u ja 
vesijuoksutusta korjailtu paikoin, mu a siitä ei 
useista asiaa historian saatossa sivunneista kan-
nanotoista huolima a ole koskaan tehty kun-
nollista liikennerei iä patoineen ja sulkuineen. 

aikalla vieraillut ietari rahe näki kyllä reitin 

Maanselän jyhkeä asemarakennus.

Maanselän rajakivi.
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mahdollisuudet, mu a sai aikaan vain Torvelan 
kievaritorpan matkalaisten helpotukseksi.

Maanselän rajakivi sijaitsee UKK-reitin varrella 
Kalliojärven eteläpäässä ja rautatieaseman itäpuo-
lella. aikalle on varsin helppo löytää Kajaani–Jo-
ensuu – tieltä. 

Maanselän kivi on huomiota herä ävän kokoi-
nen, korkeu a sillä on yli kolme metriä ja ympä-
rysmi aa noin 12 metriä. Siinä on runsaasti hak-
kauksia, joista osa on selviä, mu a osa niin heik-
koja ja matalia, e ä niiden tulkinta tuo aa suuria 
vaikeuksia. Säilyneet ja tulki avissa olevat merkit 
kuitenkin osoi avat sen rajakiveksi. Vuosiluvut 
1(6)80 ja 1684 nimikirjaimineen lii yvät lääninrajan 
selvitykseen ja vuosiluku 1767 nimikirjaimineen 
lääninrajan käyntiin. Kivessä on todennäköisesti 
myös isojakoon lii yviä merkintöjä, kiintopisteen 
merkki sekä merkintöjä, joiden tarkoitusta ei ole 
pysty y selvi ämään. Kiveä on siis varmasti käy-
te y läänin rajan merkkinä, mu a onko se joskus 
osi anut myös valtakunnan rajaa? Kivestä puhu-
taan yleisesti Täyssinän vuoden 1595 rauhan raja-
merkkinä, mihin kivessä olevat kolme kruunua ja 
venäläinen risti vii aavat. Täysin varmana asiaa ei 
kuitenkaan voi pitää. Vielä epävarmempi on erääs-
sä kiven merkissä nähty vii aus vuoden 1323 äh-
kinäsaaren rauhan rajaan.

Maanselän kivestä noin 500 metriä lounaaseen 
sijaitsee toinen kivi, johon on haka u merkkejä, 
mm. kruunuja. Se sijaitsee rajalinjan kulmapistee-
nä vesireitin länsipuolella. ohjoisempaa Suomen-
suon Talvelan talon mailta löydetyssä kivessä on 
epävarmoja merkintöjä, mu a kiveä ei kuitenkaan 
ole voitu osoi aa rajakiveksi.

Maanselän isomman kiven vieressä on rauta-
tieasema vanhoine rakennuksineen. Asema on 
valmistunut vuonna 1927 ja sen on suunnitellut 
arkkitehti Thure Hellström vähäeleisen klassisek-
si. Suurten porakiviperustusten päälle on salvo u 
eri äin kookas kaksikerroksinen rakennus, jonka 
hirsityö on poikkeuksellisen hienoa. Asemaraken-
nus on Kainuun kookkaimpia, mikä ei ole ihme, sil-
lä Maanselän asema on ollut määrällä mitaten Suo-
men 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 ve ä sisätiloihin. el-
tika einen 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 
käy öä ja se on rappeutumassa paikoilleen, mikä 

on uskomatonta näin komean rakennuksen koh-
dalla. Asema on myynnissä.

Aseman kasarmi eli asuinrivitalo sijaitsee ase-
man pohjoispuolella ja se paikallisen jahtiseurueen 
käytössä. Kasarmi on valmistunut jo vuonna 1925 
ja se on myös Hellströmin käsialaa. Talo materiaa-
leineen on asemarakennuksen kanssa samaa tyyliä. 
Kasarmissa on kolme asuntoa yhdessä kerroksessa.

Alueella on lisäksi erikoinen ja pi oreski piha-
rakennus, sekä mahtavan kokoinen vesitorni vuo-
delta 1925. Tornin perustus on porakiveä, runko 
punatiiltä ja säiliö vuora u punaisella rimalaudal-
la. Kunto on hyvin huono, sillä ka o on jo romah-
tanut. Tornin lai eistoa on vielä tallella. 

Unohde u asema on sääli ävässä kunnossa. 
Ympäristö on karkeassa kunnossa ja hoitamatonta.

Asema-alueen länsipuolella sijaitsevalla mäellä 
on Torvelanahon talo (katso Torvelanaho, Maan-
selkä). 

(Pohjantie), Maanselkä (P)
ikivanha karjalaisten matkareitti
Simo Hurtta

Karjalaisten vanha kulkurei i Saimaan vesistöstä 
ielisen ja siitä Valtimon kau a Sotkamoon ja edel-

leen ohjanlahdelle tunnetaan Nousia venäläisen 
rei inä, sillä tämän niminen henkilö saneli vuonna 
1557 vanhimman tiedossa olevan kuvauksen reitis-
tä 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 siirry iin Ruotsin valtakun-
nan alueelle. Vuokatin itäpuoli kuului tuolloin siis 
Venäjälle, mu a löyhästi, sillä raja oli käsi eenä 
tuolloin erilainen kuin nykyisin.

Reitin varrella sijaitsee vanha Maanselän rajaki-
vi sen ainoan maakannaksen eli veneheiton liepeil-
lä (katso Maanselän rajakivi, Maanselkä).

Rei iä on pera u ja vesijuoksutusta korjailtu 
paikoin, mu a siitä ei useista asiaa historian saa-
tossa sivunneista kannanotoista huolima a ole 
koskaan tehty kunnollista liikennerei iä patoineen 
ja sulkuineen. ietari rahe näki sen kyllä olevan 
alueelle mahdollisuus, mu a sai aikaan vain mat-
kalaisten helpotukseksi Torvelan kievaritorpan. 

Rei iä käyte iin muihinkin tarkoituksiin. Sen 
varrella saa oi näkyä paitsi karjalaisia kauppiaita, 
myös sotilaita retkillään, samoin kuin ”ruotsejakin” 
kostomatkoillaan karjalan maille. Lisäksi ajatuksia 
herä ää Valtimon puolelta koskesta löyde y viikin-
kimiekka. Yhteys on kuuluisa myös 1700 – luvun 
tai eessa Simon A eckin eli Simo Hurtan vero-
rei inä Nurmeksen hovista Korvanniemen hoville 
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Sotkamoon. Tästä reitistä on tehty nykyisin mat-
kailullinen teema Valtimon kunnan puolella (UKK 
– rei i). A eckin rei i kulkee vesireitin itäpuolen 
Kokkoharjua pitkin Maanselänkivelle. Kiveltä Sot-
kamoon ei ole tiedossa tarkempaa ratsurei iä ja 
maasto louhikkokankaineen on vaikeaa. Matkan 
varrella Saviahon Täperässä on mahdollinen arke-
ologinen kohde, jossa on epäilty olleen vanha hau-
tapaikka, mu a siitä ei ole löyde y tarkemmissa 
tutkimuksissa mitään todisteita. Vesireitin varrelta 
ei ole tehty muita arkeologisia löytöjä, mu a rei iin 
kuuluvalla Kiantajärvellä on tehty erilaisia löydök-
siä vähän sieltä ja täältä.

Reitin kul uurihistoriallinen merkitys on his-
toriapainoteinen ja sen hyödyntäminen voisi olla 
suurempaakin. Rei iä seurailee osin moo orikelk-
karei i.

9.6 Rasinaho, Kuivikkovaara (P)
kerroksellinen pihapiiri

Saviahon Kuivikkovaaran laella on sijainnut vanha 
kantatila, joka kuitenkin on peltoja lukuun o a-
ma a jo hävinnyt. Sen sijaan vaaran etelärinteelle 
vuonna 1885 peruste u Rasinahon kruununmetsä-
torppa rakennuksineen on vielä tallella. ihapiiri 
on kerroksellinen, sillä muuten vanhaan pihapii-
riin on tehty uusi talo vuonna 1957. ihapiirissä 
on todella vanha hirsinen nave arakennus, jossa 
on lehminave a, sola ja pyöröhirsinen lato-osa. 
Matalan rakennuksen päässä on pulpe ika oinen 
huussi. Kulmi ain nave aan nähden sijoi uu yk-
siosainen ai arakennus ja vastakkaisella puolen pi-
haa kaksiosainen piha-ai a. Lähiympäristössä on 
lisäksi latoja ja saunarakennus. Uusi päärakennus 
on maala u ja muut ovat harmaantuneita. 

Nave a edustaa puhtaimmillaan paikkakunnal-
le ominaista rakennustyyppiä ja on siksi raken-
nushistoriallisesti arvokas. ihapiiriä on hoide u 
hyvin. ienet pellot ja vanhat hakamaat ympäris-
tössä muodostavat luontevan ja rauhallisen koko-
naisuuden yhdessä pihapiirin kanssa.

9.7 Saviahon ratamestarin asunto, Saviaho (P)
ratamestarin talo

Saviahon asema-alueen rakennuskannasta on enää 
jäljellä vain ratamestarin talo Lappajärven maise-
missa. Tämä vuonna 1927 valmistunut arkkitehti 
Thure Hellströmin suunni elema ja porakivien 
päälle hirsistä tehty rakennus on kumpareella ra-
dan sivussa. Rakennus on rimalautavuora u ja 
siinä on kaksi avokuistia. ääkuistista pääsee etei-
seen, josta on käynti tupaan, makuuhuoneisiin ja 
kei iöön. Kei iön sivulla on pieni huonetila, joka 
oli alun perin ns. ratamestarin varastohuone, mu a 

Entinen Saviahon ratavartijan talo.

Talvelan navetta.

Torvelanahossa hypätään ajassa taaksepäin.
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toimi käytännössä ruokatarpeiden säilytystilana. 
Talo toimii nykyään kesäasuntona.

ihapiirissä on pieni ratamestarin talon sivu-
rakennus ja radan takana Lappajärven rannassa 
sauna.

Rakennukset ovat kul uurihistoriallisesti huo-
mionarvoisia.

9.8 Talvela, Saviaho (P)
pieni sodanjälkeen tehty pihapiiri
Talvelan kivi

ieni sotien jälkeen rakenne u pihapiiri Suomen-
suon laidassa ja hyvin louhikkoisessa mäntykan-
gasmaastossa on nykyisin kesäkäytössä. ihapiiris-
sä on pieni päärakennus, nave a talleineen, sauna, 
kuoppa varastoineen ja latoja. Näiden lisäksi piha-
tien varrella on suuri siirtolohkare, jonka kyljessä 
on hämäriä merkintöjä, joiden alkuperä ja tarkoitus 
ovat olleet tukijoiden kiinnostuksen kohteena.

Asuinrakennus on hyvin tyypillinen pieni puo-
litoistakerroksinen ja rankorakenteinen lautatalo. 
Vaakalautavuora u ja umpikuistilla varuste u 
rakennus kätkee sisäänsä pari huone a. Nave a 
on osin hirsi ja osin rankorakenteinen. Hirsiosat 
ovat salvo u kauniisti lohenpyrstölle. Navetassa 
on itäpäässä luhti, läpiaje ava sola laudasta, leh-
mänave a, huussi ja kulmi ain talli. Rakennus on 
ruske unut kauniisti ja siinä on pärekate. 

Savusauna on navetan kanssa samaa sarjaa Ra-
kenteiltaan ja ulkonäöllisesti. ihan länsisivulla si-
jaitseva kuoppa on upote u osin rinteeseen ja sen 
päälle on tehty pieni varastorakennus. 

Talvelan pihapiiri on tyypillinen sodan jälkeen 
keskelle korpea tehty pieni asuinympäristö. Sitä 
on hoide u hyvin ja sillä tulee olemaan kasvava 
kul uurihistoriallinen 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 huolima a uskoma oman 
pitkä historia. Tiedetään, e ä kreivi ietari rahe 
lahjoi i vuoden 1689 tienoilla uskolliselle alamai-
selleen haapajärveläisille (Valtimo) ekka ja Niilo 
Torviselle Torvelanahoksi ristityt kaskimaat palk-
kioksi sillä ehdolla, e ä paikka toimisi majatalona 
Maanselän reitin varrella. rahen ajatuksissa siinsi 
parempi tavaransiirtoyhteys Oulujärven ja ielisen 
vesistöjen välillä ja reitin itäpuolisten osien kehi ä-
minen yleensä. rahen lahjoitus oli sikäli erikoinen, 

e ä pitkään mieliä kuohu anut läänin rajan kahta 
puolta tapahtunut kaskeaminen riitaannu i asuk-
kaita jatkuvasti ja tässä tapauksessa saatiin lupa 
kasketa eri läänin alueella, kuin missä vakituisesti 
asu iin! Verorästien ja isovihan vuoksi talo joutui 
myöhemmin autioksi ja valtiolle takaisin, mu a 
paikalla on käytännössä asu u ainakin 1700 – lu-
vun lopulta lähtien.

Torvelanahon (Torvelanmäki, Torvela) pihapii-
ri on hyvin vanha ja pienipiirteinen. aikalla on 
kolmisivuisessa piirissä jäljellä paritupainen talo, 
kaksiosainen piha-ai a ja pieni nave a, joilla kai-
killa lienee ikää noin 150 vuo a lukuun o ama a 
nave aa, joka on tehty 1930 -luvulla. Yksityiskoh-
tana voi mainita talon todella kauniin pienaraken-
teisen eteisen oven pajasaranoineen. ir iraken-
nuksen pohjoispäässä on savupir i ja eteläpäässä 
kaksi kamaria. Savupir i on täynnä tavaraa, mu a 
alkuperäisasuisen. Alun perin kylmä eteisvälikkö 
on tehty 1950 – luvulla lämpimäksi ja nyt sitä sekä 
eteläpään kamareita asutaan yhä. kamareiden ik-
kunat on muute u valite avasti yksiaukkoisiksi, 
mu a pirtissä on yhä kuusiruutuiset lasit. 

ihapiirin rakennusten välit ovat tiukat, ehkä 
hevosra aiden mentävät, rakennukset ovat hyvin 
matalia räystäskorkeudeltaan. ihapiiri on juuri 
sellainen maastoon kytkeytyvä arkaainen elin-
ympäristö, joita enää harvoin tapaa. Ympäristöä 
ei ole siisti y päällä istu avalla ruohonleikkuril-
la parturoitavaan kuntoon, vaan kasvit ja ruohot 
ulo uvat seinäpieliin saakka. ihapiiri ikään kuin 
lii yy sauma omasti ympäröivään luontoon van-
han peltoaukean kau a, joskin sitä rikkoo uusi tie 
kääntöpaikkoineen pellon reunassa; onneksi se on 
jäte y pihapiirin kukkulan alapuolelle.

ihapiiriä sivuaa UKK – rei i.
Torvelan talon perimätieto tuntee useita tarinoi-

ta A eckin ja Torvelan ronskin isännän sanailuista 
ja huulenheitosta toisilleen. Erään tarinan mukaan 
tuolloinen voimallinen isäntä Torvinen on ollut 
syömässä, kun A eck on saapunut pir iin. Isäntä 
on esiintynyt puhuma omana ja leikannut leipää 
sekä syönyt palasta hampaita näytellen. A eck 
oli kysynyt, e ä saiskos hänkin leipäpalan, josta 
isäntä on hermostunut ja o anut A eckin kou-
riinsa ja nostanut päänsä päälle. Isännän lepy yä 
ruokarauhan häirinnästä oli hän laskenut A eckin 
maahan ja pyytäjä oli kadonnut liukkaasti pihalle 
sekä mutissut partaansa, e ä ” johan vain katsoin 
miten hää leikkas ja puri!”

Katso Simo Hurtasta lisää esim. Erola, Korvan-
niemi.
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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 erinomai-
sessa kunnossa ja rakennustensa puolesta eri äin 
edustava jälleenrakennuskauden pihapiiri Sotka-
mossa.

Tiheäpuustoisen pihatien kau a suurten koi-
vujen ja autotallin välistä saavutaan pihamaalle, 
jonka vasemmalla puolen on keltainen puolitois-
takerroksinen päärakennus, oikealla pitkä ai a- ja 
varastorakennus, sekä suoraan edessä hieno navet-
ta. Sivummalla on pihasauna.

äärakennus on tyypillinen umpikuistinen ja 
harjaka oinen rankorakenteinen talo. Vuoraus on 
pystyä rimalautaa ja ikkunat ovat kaksiaukkoiset. 
Rankorakenteisen ja punaisella rimavuorella pääl-
lystetyn aitan ovien eteen on tehty syvennys. Sy-
vennyksen pielet on kevenne y muodoilla.

Nave a on kookas puurakennus, jossa erikoi-
suutena on suuri heinävin i kahdella ajosillalla. 
Toinen silloista sijaitsee päädyssä ja toinen pitkän 
sivun päässä. unaiseksi maala u ja rimalaudoitet-
tu nave a on ikäisekseen hyvässä kunnossa.

Välitalon rakennuksia ja ympäristöä on hoide u 
mallikkaalla tavalla ja talo toimii kesäasuntona.

Välitalon kaunis navetta.

Maanselän kaskiraunioita.
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5.10  
Naapurinvaara – Pekkilä

Sotkamossa on kolme kuuluisaa: Vuoka i, Hiuk-
ka ja Naapurinvaara. Vuokatin ja Naapurinvaaran 
välinen Tenetinjoki rajaa kyläalue a yhdessä Nu-
asjärven kanssa. Ympäristö on antanut elämiselle 
erityisen suotuisat mahdollisuudet erikoisen ym-
päristön puolesta. Maaperä kätkee rikkauksia, joi-
den kau a alueelle on kehkeytynyt laajat lepikot, 
niityt, laidunalueet ja peltoaukeat. Alue on lähes 
yhtenäistä laajaa perinnemaisemaa, josta suuri osa 
on arvoste u valtakunnallisesti arvokkaiksi. 

Arkeologisesti on alueella koe u varsin sykäh-
dy ävä kokemus keväällä 2007, jolloin paljastui 
Tenetin rannasta Halolankalliosta Sotkamon en-
simmäinen kalliomaalaus. Muutoinkin alueella on 
tehty runsaasti erilaisia löytöjä. Tenetin Tikkalan-
niemi on tutkijoiden mukaan mahdollisesti yksi 
vanhimmista asuinpaikoista Sotkamossa, liiken-
teellinen risteyskohta on ollut luonnollinen asuin-
paikka. Kahluupaikka ja Sotkamon vesistön rei i 
risteää juuri Tikkalanniemellä. 

Hokkilan kalliokivessä on erikoinen savolaisen 
asutuksen leviämisen muistomerkki: se on kuppi-
kivi, jota on käyte y uhrikivenä. Asutusta on sit-
temmin levinnyt pitkin Naapurinvaaran rinne ä ja 
sen eteläpuoliselle ranta-alueelle runsaasti. 

Rakennushistoriallisesti alue on kerroksellinen, 
mu a kuitenkin rikas kokonaisuus. On julkisia 
rakennuksia vanhoista kouluista seurantaloihin. 
Samoin löytyy todella kauniita vanhoja pihapiirejä, 

kuten er ula, aavola ja Autiojärvi. Kul uurihis-
toriallisesti erikoista on kirjailija Heikki Meriläisen 
vaiheet ja mm. työ kyläkoulun vuoksi. Tuoreim-
mista alueen kohteista on maini ava eter von 

agh huviloineen sekä moderni talo Mäkiketo.
Naapurinvaaran laella on paikallistien varres-

sa maisemallisesti hätkähdy ävä por i Korholan 
pihapiirin tuntumassa. Samoin ohjavaaran suun-
nasta löytyy por imainen tieympäristö Raivion 
kohdalta. Myös Tikkalanniemen seutu on auto-
maisema vailla vertaa ja veneilijälle Mujehoulun 
rannat sekä Huuskonniemen kärki takana siintä-
vine Naapurinvaaran rinteineen on ilta-auringossa 
hyvin rauhoi ava por imainen näky.

Naapurinvaaran ympäristö on valtakunnallises-
ti arvokasta perinnemaisemaa. Jokaisen kynnelle 
kykenevän kanna aa vaeltaa Naapurinvaaran le-
pikoissa, sillä ne antavat aisteille jotain muualta ka-
donnu a. Jostain syystä sen rajauksen ulkopuolelle 
on jäte y Autiojärvi ja aihee a, paikalla on oma 
mu a Naapurinvaaran oleellisesti kuuluva maise-
mallinen henki. Autiojärven ympäristössä on mm. 
hyvin harvinainen kahden kivinavetan pihapiiri.

Tikkalanniemen seutu on nykyään rakentami-
sen paineissa ja alueen erikoinen kul uurihistorial-
linen asema koko kunnan alueella tulisi huomioida 
ympäristöä kehite äessä. Naapurinvaaran ympä-
ristöön rakennuksineen on tehty oma hoitosuunni-
telmansa, mu a sitä kanna aisi päivi ää.

Korholan vainiot.



250  



251



252  

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.

”Naapurinvaara omastakin puolesta on viehä ävä. 
Suurin osa siitä on nii ynä, joka kasvaa tuoksuvaa 
vaaranurmea. Kansa on näillä seuduin keksinyt 
erikoisen keinon tämmöisen vaaraniityn voimas-
sa pitämiseksi. Se säästää leppiä kasvamaan siksi 
etäällä toisistaan, e ä pensaiden leviävät latvat lä-
hestyvät toisiaan, mu a juurelle jää vapaata maata. 
Leppien alla menestyy oivallisesti pehmeä, mehu-
kas heinä, latvukset suojelevat maata kuivumasta 
ja lisäksi joka syksy lannoi avat sitä. Rinne on kuin 
yhtämi aista puistoa, mu a kun pensaikkoon as-
tuu niin huomaakin sen olevan nii yä”

I. K. Inha 1957: ohjolan maisemia vuosisadan 
vaihteessa.

Naapurinvaaran portti.
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10.1 Ahola, Naapurinvaara (P)
pienen torpan pihapiiri ja lehtomaisema

Naapurinvaaran er ulan talon eteläpuolelle sijoit-
tuva pieni Aholan torppa sijaitsee aivan valtakun-
nallisesti arvokkaan perinnemaiseman läheisyy-
dessä (katso er ula, Naapurinvaara). Ympäristö 
on vanhaa laidunmaata ja lepikkoista lehtoa lähes 
joka suuntaan. Lähistöllä sijaitsee Naapurinvaaran 
Louhelle tehty polku.

Luonnonkauniissa ympäristössä on vanha talo, 
nave a, piha-ai a ja leikkimökki. Ahola toimii ny-
kyään kesäasuntona. Talo on tehty jo ennen sotia, 
mu a nave a vasta sotien jälkeen. uolitoistaker-
roksinen talo on hirsirakenteinen, rimalautavuo-
ra u ja sen ikkunat ovat kaksiaukkoiset. erustus 
on luonnonkiveä.

Navetan lehminave aosa on rapa ua tiiltä, lato 
ja heinävin i ovat sen sijaan rankorakenteisia. 

Aholaa on kunnoste u vastikään ja paikan al-
kuperäinen olemus on säilynyt. Kohde on raken-
nushistoriallisesti arvokas ja ympäristöltään vie-
hä ävä.

10.2 Autiojärvi-Ronkaala, Naapurinvaara (P)
kahden talon pihapiiri
kaksi kivinavettaa
rantapeltomaisema
paja

Naapurivaaran Autiojärven pihapiiri sijaitsee erit-
täin kauniissa maaseutuympäristössä pienen jär-
ven rannalla. Autiojärvi sijoi uu Tenetin virrasta 
nousevan Vihtamojoen yläjuoksulle ja paikan kaut-
ta on kulkenut myös ikiaikainen kulkurei i Hau-
taniemen venevalkamien kau a Naapurinvaaralle.

Kylän perimätieto kertoo paikalla sijainnees-
ta karkupirtistä aikana, jolloin Tikkalanniemestä 
on taisteltu (katso Tikkalanniemi, Naapurinvaa-
ra). 1500 – luvun puolivälin paikkeilla ruotsien ja 
karjalaisten rajaseutu sijaitsi näillä kulmilla, mistä 
kertoo myös Nousia venäläinen (katso Nousia ve-
näläisen rei i, Maanselkä). Autiojärven takaniityllä 
on vielä 1980 – luvulla sijainnut erikoisen vanha 
umpilato, jonka on väite y olleen ensimmäinen 
Autiojärven karkupir i. Autiojärven asuinpaikka 
on järven pohjoissivun kantatila Nuas 41, joka tun-
ne iin isojakoon 1850 – luvulle saakka Nuas 29 
Hildulan nimellä. Tilaa ovat yhtäjaksoisesti aina 
1760 -luvulta saakka asu aneet Huotarit, joiden 
tiedetään saapuneen Kuhmosta. 

Tila on jae u kahtia Ronkaalan puolen kanssa. 
ihapiirit ovat vierekkäin ja kulmi ain, mikä johti 

kivinavetoita rakenne aessa riitaan kaivoista. Myös 
läheinen Järvelän talo on lohko u Autiojärvestä. 
Talojen maita halkoo 1920 – luvulla rakenne u 

Aholan vehreä pihapiiri.

Autiojärven talo.

Autiojärven navetoiden kulmilta.
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rautatie näköetäisyyden päässä. Yhteispihapiirissä 
Ronkaalan vanhan pihapiirin kanssa on Autiojär-
ven puolella talo vuodelta 1930, noin 150 -vuotias 
kaksiosainen piha-ai a ja luonnonkivinen osi ain 

etonilla vuonna 1954 korja u nave a talleineen. 
Vuonna 1895 valmistuneen kivinavetan mestarina 
on toiminut ”Iso-Tuomas” Korhonen, paikallinen 
kuuluisuus alalla. Aitassa on majoite u läheisen 
rautatien rakentajia vuonna 1924. Edellisten lisäksi 
kauempaa pellolla on suoraposkinen ja otsallinen 
vilja-ai a vuodelta 1772, sen takana pajarakennus 
vuodelta 1913, riihi vuodelta 1819 ja muutamia erit-
täin vanhoja latoja. 

Ronkaalan puolella on myös alun perin kanta-
talolle kuuluneita erikoisen vanhoja rakennuksia. 
Vanha Ronkaalan pir irakennus on pure u vuon-
na 1932 ja käyte y sen osia nykyisen tarvikkeina, 
joskin toinen rakennuksen puoli on viety Kemp-
paisen aarina tunnetun rakennuksen rakennuso-
siksi kirkonkylälle. Nykyisessä päärakennuksessa 
oli aluksi umpikuisti, mu a se on siirre y rantaan 
pesuhuoneeksi ja tehty tilalle uusi avokuisti. iha-
piirissä on kolmiosainen luhti, joka on tehty 1900 
– luvun alussa. Se on koristeeton ja yksikerroksi-
nen. Aitan päädyssä sijaitsee vanha kivikellari, joka 
on sijainnut em. päärakennuksen ”välipirtin” alla. 
Myös Ronkaalan nave a on valmistunut vuonna 
1895. Sitä on jatke u lantalalla ja talliosalla. Ran-
taan johtavan polun varrella on vilja-ai a ja savu-
sauna, sekä rannassa lato, pesuhuone, puimahuo-
ne ja viljankuivaamo. Ylempänä itärinteen puolella 
sijaitsevat leikkimökki ja vanha riihi. Mäellä pel-
lon reunassa on pieni paja, joka on mahdollisesti 
vanhimpia aukean rakennuksista. Se on nimi äin 
tyypillinen 1700 – luvun otsa-ai a, jonka lovetuista 
poskista toinen on saha u pois. Uusi Autiojärven 
talo sijaitsee pellon reunassa mäen päällä. Vanha 
päärakennus on korja u matkailukäy öön ja sen 
sisustus on osin säilynyt, etenkin huonekalut ovat 
hyväkuntoisia.

Autiojärven tila muodostaa eri äin hienon ja 
rakennushistoriallisesti arvokkaan ympäristön. 
Kivinave a yhdessä Ronkaalan kivinavetan kans-
sa kulmi ain muodostavat ainutlaatuisen parin 
Kainuussa. Autiojärvi – Ronkaalan pienmaisema 
on valloi ava ja mi akaavaltaan luonnollinen. 

Ronkaalan puolelta rannan tuntumasta on ai-
van äske äin tehty kivikautinen asuinpaikkalöytö. 
Sivosenlammen ja Aunojoen varrella on vanhoja 
pusikoituneita suonii ymaita. Autiojärven ympä-
ristössä on useita vanhoja tervahautojen pohjia. 
Vanhojen kertomusten mukaan Autiojärven ran-
nassa on myös uhrilähde, josta joku onneton on 
vienyt kaikki sinne heitetyt rahat.

Autiojärvi on pienmaisemallinen helmi. Sen 
kaunis rantapeltomaisema ja talojen pihapiirit ovat 
maalauksellisia. 

Autiojärvi – Ronkaalan pihapiiri on rakennus-
historiallinen erikoisuus ennen kaikkea kivinave-
toiden asemakaavallisen asemoinnin vuoksi. Yk-
si äisinäkin rakennuksina ne olisivat arvokkaita. 
Kohteen kul uurihistoriallinen merkitys on suuri 
myös sen vuoksi, e ä paikkakunnan kul uuriper-
soona Toini Vinha-Mustonen on selvi änyt koh-
teen historiaa hyvin perusteellisesti.

10.3 Halolankallio, Tikkalanniemi, 
Naapurinvaara (P)
ainoa löydetty kalliomaalaus Sotkamossa

Kalliomaalaus sijaitsee Nuasjärven itäosassa ole-
van Mujehoulunjoen Tikkalanniemen puoleisessa 
rantakalliossa. Kallio on useisiin paloihin halkeillut 
muodostelma. Ihmiskuvioksi tulki avissa oleva 13 
cm korkea maalauskuvio on lounaaseen antavas-
sa kallioseinämässä. Kuviosta on hahmote avissa 
rengasmainen pää ja tikku-ukkomainen ruumis. 
Hahmon oikea käsi lähtee hartioista viistosti alas-
päin. Vasen käsi jatkuu loivasti kaarevana viivana. 
Jalat ovat lyhyet ja kuva u haara-asennossa ole-
viksi. 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 lii yvän kaare-
van viivan kohdalla 15 cm. Tarkastusajankohtana 
(maaliskuu 2007) kuvion alareuna oli noin 1 m jään 
pinnasta. Kalliomuodostumassa, sisempänä lohka-
reisessa seinämässä on toinen värijälki, joka vai-
ku aa luontaiselta. Koska Sotkamosta ei ole muita 
kalliomaalauksia löyde y, on tämä kohde paik-
kakunnan kul uurihistoriallisessa 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 Naapurin-
vaaran ensimmäisen koulun vuonna 1886 (katso 
”Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaara). 

Laitumen yläosassa on avointa harmaaleppä-
hakaa, jonka ken äkerroksessa vallitsee tuore 
nii y. Vaaran alarinteillä laidun on harmaalep-
pä- ja kuusivaltaista metsälaidunta. Kasvillisuus 
vaihtelee mosaiikkimaisesti kumpareisen maaston 
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pinnanmuotojen mukaan. Laitumella on myös kal-
liopaljastumia ja jopa pieniä jyrkänteitä. Huomion-
arvoisia kasvilajeja ovat nurmitatar, särmäkuisma, 
rohtotädyke, jäkki sekä jopa kuusimetsälaitumen 
siimeksessä runsaana esiintyvä ahomansikka. Alu-
een läpi kulkevan puron varressa kasvaa lehtohors-
maa ja alueelta on myös havaintoja liito-oravasta. 
Kymmenien vuosien ajan niiton ja laidunnuksen 
piirissä olleen alueen käy ö pää yi 1990-luvun 
alussa. Umpeen kasvavaa alue a raiva iin Suo-
men luonnonsuojeluliiton talkooleirillä 1996 ja pe-
ruskunnostuksen jälkeen ympäristökeskus rakensi 
laitumen ympärille aidan osana Naapurinvaaran 
kunnostushanke a. 1990-luvun lopussa alue a 
laidunne iinkin jälleen parin vuoden ajan, mut-
ta 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 vaara-
viljelysmaisemaan.

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 (Hildu-
la) ja toinen uudempi Viitala. Vuoden 1650 asiakir-
joissa Mujeholun tilan omistajaksi mainitaan ekka 
Hiltunen. Hän muu i talon nimen Hiltulaksi ja 
hänen jälkeensä talon omisti Kajaanin kihlakunnan 

kirjurina pitkään toiminut Johannes Norin. Hänet 
surma iin poikkeuksellisen raa’asti veronkanto-
matkallaan Vuokissa isonvihan aikaan vuonna 
1718. Hiltulan läheisyydessä on sijainnut kaksi 
muutakin Hiltulaa, nimi äin nykyinen Autiojärvi 
ja Halola. Myös Halolaa on epäilty alkuperäiseksi 
Mujehoulun taloksi. Mielenkiintoinen on myös tie-
to Sotkamon ensimmäisen kirjurin talon nimestä, 
sillä se on ollut Alasotkamon Kallio ja vaikka sen 
uskotaan tarkoi avan nykyistä Skriivaria, niin kal-
liota Skriivarissa ei ole, mu a Halolassa on Tenetin 
rannassa hyvin näkyvä kallio. Koska Kajaanin kir-
juri asui taloa, olisi ollut hyvin luontevaa sijoi aa 
Sotkamon ensimmäinen kirjuri juuri Halolaan.

Hiltulasta on erote u mm. Niskala eli vanha 
Nyg rd (Nyykooli), sekä koulun ton i.

Hiltulan vanhan pihapiirin muoto näkyy nave-
tan sijainnista. Nykyiset talot on tehty nave aa vas-
tapäätä harjat kohtisuoraan nave aa kohti ja van-
han pois puretun päärakennuksen kahta puolta. 
Vuonna 1950 rakennetun Hiltulan päärakennuk-
sen hirsistä osa on vanhan Hiltulan hirsiä. Keltai-
nen päärakennus on hyvin tavallinen talonpoikais-
talo, johon on sekoi unut puolitoistakerroksisen 
talotyypin piirteitä. Erikoista talossa on kamarien 
ja ruokahuoneen sisustukset, jotka on siirre y lä-
hes sellaisenaan vanhasta Hiltulan talosta!

Kivinave a on rakenne u hakkumerkin mu-
kaan vuosina 1916 – 1919. itkästä rakennusajasta 
on useita tarinoita, varsinkin kun puisen yläosan 
rakentaminen venyi 1930 – luvun puolelle saak-
ka. Nykyään nave a on kaksiosainen ja siinä on 
kaksi AIV – tornia, jotka tekevät navetasta varsin 
näkyvän Naapurinvaarantien suuntaan. Navetan 

Heikkilän kauniita peltoja.
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välipohja on tue u rautatiekiskoilla. 1950 – luvun 
lopulla navetan jatkeeksi on siirre y Hiltulan van-
ha isoluhti Viitalan talon tieltä. Navetan lii eenä 
se on alisteinen, mu a kuitenkin säilyte y. Vuolu-
merkinnän mukaan isoluhti on tehty vuonna 1835. 
Siinä on suuri kammiotila ja siinä kaksi komeaa 
koristeaukkoa. 

Jakautunu a pihapiiriä sitoo pitkä nave a. iha-
piirit vaatisivat mahdollisesti suunnitelman, jolla 
ympäristöstä saisi ehjemmän. Tilojen mailla on pal-
jon peltoa ja sekä käy ämä ömiä e ä käyte yjä 
hakamaita laitumineen.

Hiltula – Viitalan hyvin näkyvä sijainti päätien 
varressa on matkailullisesti tärkeä. Naapurivaaran 
napatalon ympäristö vaatisi suuren panostuksen, 
jo a siitä saisi historiansa arvoisen.

savolaistyyppinen uhrikuppikivi
vanhoja rakennuksia jokimaisemassa

aikkakunnan vanhan liikennereitin eli Tenetin-
virran rannalla sijaitseva Hokkilan tila on kul uu-
rihistoriallisesti monipuolinen. Viereiseltä suolta 
on tehty arkeologisesti arvokas tasatal alöytö, 
lähistöltä Matoniemen (Särkiniemi) ja Ojamaan 
(Kantoniemi) kivikautiset asuinpaikkalöydöt ja pi-
hapiirissä on savolaistyyppinen uhrikivi. Hokkila 
on toiminut myös tervasoutajien etappitalona, Ui-
ton majapaikkana, laivaliikenteen laituripaikkana 
ja rautatien rakentajien majoituspaikkana. Kahden 
talon pihapiiri on nyt ajallisesti kerroksellinen ym-
päristö. Sen erikoisuutena on sijainti Tenetinvirtaa 
vasten siten, e ä suoraan etelässä kohoaa Vuokatin 
Iso- ölly suurena ja mahtavana. Ei voisi kuvitella 
parempaa uhrikiven paikkaa! 

Vainajien usko iin vaiku avan jokapäiväiseen 
elämään, esimerkiksi viljan kasvuun ja karjan me-
nestykseen. Jo rautakaudella kylillä ja suvuilla oli 
pyhiä paikkoja, joissa vainajille uhra iin menes-
tyksen saavu amiseksi.  Uhripaikkoja ovat olleet 
haudat, kuppikivet ja -kalliot, jotka sijaitsivat usein 
kalmistoissa tai vanhojen viljelysmaiden reunoilla. 
Hedelmällisyysriitissä kuppikiviin on uhra u mm. 
viljaa ja viinaa. Hokkilan kuppikivi on tutkijoiden 
mukaan savolaista perua ja eri äin arvokas histori-
allisen ajan muinaismuistokohde. Kivi on kooltaan 
2x3 metriä, se on pitkulainen maakivi ja noin puo-
len metrin korkuinen. Se sijaitsee Hokkilan talon 
portaista noin kolme metriä pohjoiseen. Kiveen 
on haka u kolme ristikuviota ja kaksi matalahkoa 
haka ua kuoppaa kiven korkeimmalle kohdalle. 

Muita uhripaikkoja Sotkamossa ovat tiedossa 
Kilpelän pyhät pihlajat Suonenvaaralta, Neuvolan-
niemen pyhät pihlajat Jormasella, sekä aivan niiden 

Hokkilan uhrikiveltä näkee komeasti Vuokatille.

Härköniemi.
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läheisyydessä Muinosenlammen tuntumassa sijait-
seva rikkoutunut Muinosenkivi, joka on kuitenkin 
kyseenalainen löytö. Korholanmäen rannasta on 
löyde y pieni uhrikiven tyyppinen kivi, mu a 
myöskään sen alkuperästä ei olla varmoja.

Hokkila on kul uurihistoriallisesti arvokas koh-
de ja uhrikivi on eri äin arvokas historiallisen ajan 
muinaismuisto. Kuppikivellä on maakunnallisesti 
arvokkaan muinaismuiston status. uolangalla on 
pohjoisin tiede y kuppikivi ja Kajaanissa toinen, 
joka kuitenkin on epävarmempi. Hokkilan kivestä 
tekevät erikoisen hakatut ristit. Ehkä tekijä ei ole 
uskaltanut jä ää talon onnea yhden kortin varaan, 
vaan katsonut parhaaksi turvautua sekä pakanalli-
seen, e ä kristilliseen perinteeseen.

Hokkilan pihapiiri koostuu kahdesta talosta. 
Varsinaisen Hokkilan talon puolella on pääraken-
nus, kivinave a, piha-ai a ja sivurakennuksia. 

äärakennus on vuodelta 1950, mu a 1920 – lu-
vulla valmistunut kivinave a on kauniissa lähes 
alkuperäisessä kunnossa ja kaksiosainen koristee-
ton piha-ai a 1800 – luvulta on upea. Navetan ta-
kana sijaitsee Kivelän talo (alkuperäinen Hokkila), 
joka koostuu omasta tiilinavetasta (asuinkäytössä) 
ja piharakennuksista. Kivelän puolella on useita 
vanhoja ai oja ja kaunis riihi, jonka la ia on peri-
mätiedon mukaan tehty ensimmäisenä etonista 
Sotkamossa rautatien rakentajien toimesta. Kivelän 
talo on tehty vuonna 1905 ja siinä on ollut alusta 
saakka kaksi asuntoa omine kuisteineen. Raken-
nusta on korja u suhteellisen paljon.

Hokkilan pihapiirit sijoi uvat kauniisti Tenetin 
rannasta nousevan rinnepellon yläosaan ja niillä 
on suuri maisemallinen arvo veneilijöille. Raken-
nusten piirteet ovat kerrokselliset ja pihapiirien 
yhtenäisyydessä on puu eita, mu a ne olisi kor-
ja avissa.

10.7 Härköniemi, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)
komea tiilinavetta

Naapurinvaaran Härköniemi sijoi uu ekkilän 
Autiojärven Härkölahden pohjukkaan. Kummulla 
sijaitsevalla peltoaukealla on pieni päärakennus, 
komea tiilinave a ja ai a sekä sauna.

äärakennus on tehty korkean lohkokivisokke-
lin päälle, ja sen alla on kellaritila. ieni hirsirun-
koinen talo on lautavuora u ja siinä on T-ikkunat. 
Nave a on harmaata tiiltä ja erikoisen huolellisesti 
rakenne u. Rakennus on tehty tyyppipiirustusten 
mukaan 1950 – luvulla. Yläkerrassa on kookas 
heinävin i ajosiltoineen. Harmaa rakennus sopii 
hyvin paikkaansa loivaan rinteeseen ja antaa tilaa 
pienelle päärakennukselle, mu a varsinaista tii-
vistä pihaa ei ole. ihamaan kaksiosainen ai a on 
yksinkertainen perusai a.

Härköniemen pienipiirteinen pihapiiri on arvo-
kas ja erityisesti navetalla on rakennushistoriallista 
arvoa vähäisestä iästään huolima a. Läheisyydes-
sä 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 Iso-
ahon talo, joka on jakautunut Kotiahoksi ja aa-
volaksi. erimätiedon mukaan Tikkalanniemestä 
erote u Hevosaho on ollut ensimmäinen Korhosen 
suvun talo näillä seuduin ja siitä suku on si en 
kulkeutunut Isoahoon, joka on aukean vanhin ta-
lon paikka. Talon numero on ollut Alasotkamo 53, 
mu a muu unut isojaossa numeroksi Nuas 52.

Nyt kolme taloa ja niiden välinen puukuja ky-
läteineen on kuin maisemataulusta. Kumpuilevat, 
joskin kiveäkin sisältäneet pellot ovat yhä käytös-
sä ja maalaismaisema on tallella. Iso-ahoon lii yy 
myös Määtän suku Kuhmon Ontojärven Mää ä-
läniemeltä ja sen 1800 – luvun puolivälin tienoil-
la kaksilla valtiopäivillä talonpoikien edustajana 
ollut Lauri Mää ä. 

Isoahon päärakennus on 1940 – luvulta, mu a 
vanhasta pihapiiristä on vielä jäljellä vanha suora-
sivuinen ai a.

Isoahon kohdalla tien pohjoispuolella on Ko-
tiahon tila, jossa asuu samoja Korhosia. Talo on 
peruste u ja rakenne u 1900 – luvulla ja sen piha-
piiriin on siirre y Isoahosta vanha isoluhti. Jako on 
tapahtunut jo vuonna 1899. Kotiahon pihapiiri on 
kerroksellinen. Sen asuinrakennus on tyypillinen 
1950 – luvulla rakenne u talonpoikainen hirsitalo, 
jossa on ns. puolitoistakerroksisen rakentamistyy-
lin piirteitä. ihapiirissä on vuonna 1933 valmistu-
nut tiilinave a, jossa on todella korkea heinävin i. 
Kolmannella sivulla pihaa on edellä maini u iso-
luhti, joka on mahdollisesti noin kaksisataa vuot-
ta vanha, mu a 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 

urosta.
aavola on aukean komein ja rakennushistorial-

lisesti arvokkain talo. Kaunis talonpoikainen pää-
rakennus, vanha kivinave a, pihaluhti ja erikoisen 
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vanha vilja-ai a sekä riihirakennukset etäämpänä 
muodostavat kokonaisuuden, jollaisia tapaa enää 
harvoin. 

äärakennus on tehty vuonna 1928 eri äin 
korkean kiviperustuksen päälle ja paikkaan, jos-
ta näkee suoraan Vuokatinvaaralle. Rakennuksen 
alle on mahtunut iso perunakellari. Umpikuisti on 
uusi u ja siihen on tehty nykyaikainen pesutila. 
Muuten rakennus on 1950 – luvulla tehdyn remon-
tin mukaisessa kauniissa asussa. Kuistilta päästään 
valoisaan pir iin ja pirtistä saliin ja kamariin, sekä 
kahteen sivukamariin. Vanhat huonekalut ovat tal-
lella ja niistä löytyy paljon kotitekoista. Kamarien 
sisustus hurmaa. Ikkunat ovat T- mallia ja julkisi-
vut on vaakalautavuora u. 

Kivinave a on pihapiirin eteläpuolella alarin-
teessä ja siten massaltaan selkeästi alisteinen koros-
taen päärakennuksen mahtavuu a ja näkyvyy ä. 
Nave a on valmistunut vuonna 1914 ja siinä on 
ollut myös talli. Osassa seiniä on korjauksen yh-
teydessä käyte y harmaata tiiltä. Navetan länsi-
päädyssä on pikkuriikkinen AIV-torni ja keskellä 
pihasivua on ajosilta heinävintille. ihaluhti on 
itäsivulla ja se on selkeä, suorasivuinen rakennus. 
Alkujaan se on tehty vuonna 1914 lammasnavetak-
si. Sen takana itäpuolen pellon keskellä kylätien 
varrella ja eri äin näy ävällä paikalla on pieni 
vilja-ai a, joka on sään pahoin jo kulu ama. Loiva-
harjaisessa rakennuksessa on kirveellä tyylitellyn 
tuuletusaukon alla veistomerkki 1770 ja tähtiku-
vioita. Ai a on otsamallia, siinä on pienikuvioiset 
lovetut posket ja pistola ia. Ovi pihtipielineen on 
alkuperäinen ja aukeaa sisään. Siltalankutkin ovat 
ehjiä, mikä on harvinaista. Alkujaan tämä ai a on 
sijainnut nykyisen Kotiahon puolella kylätien si-
vussa, mu a siirre y nykyiseen paikkaansa 1920 
– luvulla.

Riihen näköinen varastorakennus on ollut alku-
jaan Isoahon navetan osa. Nykyisellä paikallaan se 
on toiminut aluksi elohuoneena. Sen takaseinään 
on veiste y vuosiluku 2.5.1878. Riihi on tehty myö-
hemmin traktoritalliksi. Rakennuksen vuoliaisten 
päissä on vielä näkyvillä vanhoja puunauloja. Li-
säksi aavolassa on vielä iso koristeeton vilja-ai a 
1900 – luvun alusta ja suuri puimalarakennus.

Isoahon maat ovat ulo uneet Kalliojärven ran-
taan ja siitä laskevan Aunojoen rannoille. Joen 
rantamilla on vieläkin kauniita nii y- ja hakamaa-
paikkoja, joista viimeiset ovat pian kasvamassa 
umpeen. Aunojoen suu ja sen sivulla sijaitseva Uut-
tuniemi ovat maisemallisesti harvinaisen kauniita 
pienympäristöjä.

Isoahon aukea on kerroksellisuudesta huolimat-
ta harvinaisen selkeänä säilynyt kolmen talon pi-
hapiiri. Kohden on rakennushistoriallisesti eri äin 
arvokas ja kul uurihistoriallisesti kerroksellisena 

Keskitalon pihanpää.

Kotiahon luhti.
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mielenkiintoinen koostumus eri aikakausien tyy-
pillisiä rakennuksia. Talojen peltoaukeat sijaitsevat 
kumpuilevassa maastossa ja ovat maisemallisesti 
upeita. Erityisesti aavolan Härkösuon reunaan 
rajautuvat pellot lepikoineen ovat perinnemaise-
mia parhaimmillaan. Vaarantien varteen sijoi uva 
Kotiahon pieni peltoaukea pihapiirin länsipellon 
takana ja sitä sivuavat kivirauniot ovat myös kau-
niita perinneympäristöjä. Ympäristössä on moni-
kirjoista perinnekasvillisuu a ja vanhoja lepikoi-
takin on vielä jäljellä.

10.9 Järvelä, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)
laidun- ja hakamaita

Autiojärven talon maista lohko u Järvelä sijaitsee 
Autiojärven niemessä luonnonkauniilla paikalla. 

ihapiiri on kerroksellinen ja hieman sekavakin, 
mu a osana Autiojärven ympäristöä sillä on tärkeä 
maisemallinen rooli. ihapiirin rakennukset ovat 
pääasiassa uudempia, mu a osa, kuten aitat ja rii-
hi sekä ladot ovat vanhoja ja siirre y Autiojärven 
talosta.

Järvelän tilalla laidunnetaan Autiojärven maas-
toa ja pihapiirin eteläsivulla on laitumen lisäksi 
hakamaastoa, joka ansaitsee tulla huomioiduksi. 
Kumpuileva hakamaa ulo uu kaistaleen kylätiestä 
järven rantaa ja maastotyyppi vaihtelee kosteas-
ta hyvin kuiviin harjanteisiin. Alueen puustossa 
on leppää, koivuja ja havupuitakin. Autiojärven 
rannassa sijaitseva koivikkoinen haka on mainion 
näköinen perinnemaisema.

10.10 Keskitalo - Osmola, Naapurinvaara (P)
erikoinen tielinjaus kauniiden pihapiirien läpi
huikeat perinnemaisemat, kylämaiseman solmukohta
pihanpäärakennus, erikoisen onnistunut uusi Keskita-
lon päärakennus
metsälaitumet, puutarha
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Naapurinvaa-
ran rakennettuun kulttuuriympäristöön

Naapurinvaaran laella hyvin näy ävällä ja kes-
keisellä paikalla sijaitsee kahden talon yhteispi-
hapiiri. 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 asuinraken-
nus, nave a, pihanpää ja sivummalla uusi asuin-
rakennus. Vanha talo on tehty vuonna 1928. Raken-
nuksessa on kellari ja matala kesähuone ullakolla. 
Leveän lasikuistin kau a saavutaan eteiseen, josta 
on käynti kolmeen kamariin ja tupaan kei iöineen. 
Talon ikkunoista osan sijoi elu nouda aa erikois-
ta 1920 – luvulla käyte yä symmetriaan pyrkivää 

Autiojärven maisemia.

mallia, jossa vierekkäin sijaitsevien huoneiden kak-
si ikkunaa voitiin sijoi aa varsin lähelle toisiaan. 
Sopusuhtaisessa talossa on tiilikate ja rimavuori-
laudoitus.

Tiilinave a on uudempi, mu a pihanpää on 
vanha. Hirsinen rakennus on tehty hienosti veis-
tetystä puusta. Siinä on umpikuisti, josta pääsee 
asuinpuolelle ja sen sivulla avokuisti, josta pää-
see kahteen ai aan. Korkean kivisokkelin päällä 
sijaitsevasta asuinhuoneesta on kauniit näkymät 
Vuokatin vaaroille. Tilat ovat alkuperäisessä kun-
nossa ja muun muassa uuni piippuineen käy ö-
kuntoinen.

Erityinen tunnustus on anne ava Keskitalon 
uudelle 1990 – luvulla rakennetulle päärakennuk-
selle. Se istuu maastoon ja paikkaan todella hyvin, 
vaikka ei muodostakaan mitään selvää pihapiiriä 
vanhan rakennuskannan kanssa. Talo on kaunis 
sekä sisätiloiltaan, e ä ulkonäöltään.

Keskitalon rakennuksilla, etenkin pihanpäällä, 
on kul uurihistoriallista merkitystä. ihapiirillä 
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on erikoisen suuri merkitys kyläkuvassa ja tienvar-
simaisemana. Talolla on hyvin keskeinen merkitys 
Naapurinvaaran kylämaiseman tavoitesuunnitel-
massa, missä se yhdessä Osmolan kanssa on to-
de u koko kylämaiseman solmukohdaksi. Raken-
nukset näkyvät paitsi kylä- ja Naapurinvaarantielle 
myös kauemmas, kilometrien päähän Vuokatin 
suunnalle. ihapiirin läpi kulkevalla kylätiellä on 
liikenteelliset riskinsä, mu a samalla se on ainut-
laatuisen viehä ävä ominaisuus. 

Keskitalon itänaapuri Osmola täydentää ym-
päristöä hienolla puutarhamaisella pihapiirillään. 
Keskitalosta vuonna 1927 jaetun tilan päärakennus 
on vuodelta 1928 ja nave a vuodelta 1927. äära-
kennus on hirsirakenteinen ja korja u 1990 – lu-
vulla o aen yläkerran tilatkin käy öön. 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. Nave a on suuri 
kokoinen ja sitä on laajenne u ajanoloon: pihatien 
varteen on esimerkiksi tehty pieni AIV- torni, jossa 
on vieläkin pärekate. Torni antaa kylätielle potkua 
ja omaperäisyy ä. 

Keskitalossa on yhä karjatalou a. Laitumia on 
ympäristössä ja yhdessä naapureiden kanssa laaja 
ja kaunis metsälaidunalue, joka on luokiteltu edus-
tavaksi kainuulaiseksi perinnemaisema-alueeksi 
(katso Keskitalon haka, Naapurinvaara). Lisäksi 
läheisyydessä on useita kul uurihistoriallisesti ar-
vokkaita kohteita, joten Keskitalo linki yy alueen 
arvokkaaseen kokonaisuuteen näiltäkin osin. 

10.11 Kesti, Naapurinvaara (P)
kaunis pieni torppa valtakunnallisesti arvokkaalla 
perinnemaisema-alueella
tienvarsikohde

Naapurinvaaran lepikkoinen ja valtakunnallisesti 
arvokas perinnemaisema ulo uu alueena kiilamai-
sesti Tenetin Mujehoulun rantaan saakka. Juuri 
Kestin kohdalla on kalliokohouma, jonka päältä 
Akseli Gall n-Kallela maalasi maiseman kohti 
Vuoka ia purjeterveveneineen (tyyppiä kutsut-
tiin tervahanheksi). aikan läpi kulkee ohjavaa-
ran paikallistie. Rannan ja tien väliin sijoi uu pieni 
Kestin tupa vanhoine puineen. Fyysisesti por i-
maisena kohtana tuntuva tiemaisema on helposti 
huoma avissa. Kestin talo on rakenne u vuonna 
1890. unaiseksi maala u hirsirakennus sisältää 
pirtin ja kaksi kamaria. Ikkunoissa on vii eitä 20 
– luvun jugend – aiheisiin. unainen ja vuoraama-
ton rakennus avokuisteineen on Vuokatin alueen 
matkailuluonteen vuoksi tärkeä tienvarsimaisema-
kohde.

Kesti.

Korholan vanha navetta.
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10.12 Keskitalon haka, Naapurinvaara (M-)
huikean kaunis hakalaidunalue

Naapurinvaran etelärinteellä sijaitsevan Keskita-
lon 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 kaiheor-
vokkia. Kainuun ympäristökeskus raivasi alue a 
ja aitasi sen vuonna 1996 osana Naapurinvaaran 
perinne iotooppien kunnostushanke a. Nykyään 
alue on laidunnuksen piirissä ja sille on laadi u 
hoitosuunnitelma. Nuorkarjan laidunnus saisi 
kuitenkin olla voimakkaampaa, sillä alue on uu-
delleen kasvamassa umpeen. Keskitalon haka on 
maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.

10.13 Konappa, Naapurinvaara (P)

Nuasjärveltä lähtee pohjoista kohti pieni joki, joka 
muu uu puroksi ja jonka nimi on saatu sen latvoil-
la sijaitsevasta talosta. Konapan talo on alun perin 
ollut vanha sotilastorppa ja se sijaitsee Naapurin-
vaaran pohjoispuolella lehtomaisella tasamaalla ja 
Konapanjärven itäpuolella. Torppa oli sotilastalo-
na ainakin vuosina 1814 – 1828. Viereinen Kona-
pankangas on toiminut kyläkunnan yhteiskaski-
alueena.

Konapan talon pihapiirissä on rakennuksia 
enää harvakseltaan. Harmaa hirsipintainen talo 
on noin 150 vuotias vanhus. Talonpoikaismallinen 
rakennus on kaksikuistinen ja siinä on pir i, kaksi 
kamaria, eteinen ja kei iö. Talon runko on leveä. 

ihapiirissä on uudempi piharakennus ja hirsinen 
nave arakennus 1940 – luvulta. Vanhan Ruoko-
senkylälle johtavan pihatien sivulla on korkea ja 
koristeeton ai arakennus.

Konapan talo on vailla käy öä 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 aakin seudulla asustellut Kor-
hosten suku on asu anut myös Naapurinvaaran nä-
kyvintä taloa Kontiomäentien varressa. Alun perin 

talo on sijainnut vanhan pihapiiristä löytyvän 
kivikellarin päällä. Korhola on ollut esimerkiksi 
vuonna 1930 yksi suurimmista viljelytiloista paik-
kakunnalla, sillä peltohehtaareja on ollut yli 25. Me-
riläisen suvulla talo on ollut vuodesta 1823 lähtien. 
Vuonna 1847 syntynyt kirjailija Heikki Meriläinen 
oli samaa Turunniemen Kantolan sukua, mu a syn-
tyi Korholanmäen Koiraviidassa (katso Koiraviita, 
Korholanmäki). Heikki muu i ankaran kör iläisen 
kasvatuksen saaneena setänsä luo Naapurinvaaran 
Korholaan, ope eli sepäksi ja nai Heikkilän tytön 
Annin. Anni ope i Heikin kirjoi amaan ja pari osti 
Korholan itselleen vuonna 1881. Tähän tarvi iin 
rahaa, jota Heikki ansaitsi toimimalla Eino Leinon 
isän maanmi ari Lönn ohmin apulaisena. aris-
kunta kuitenkin muu i vuonna 1883 Heikkilään, 
josta myöhemmin Heikki Meriläisen ansiosta tuli 
Naapurinvaaran ensimmäinen koulu vuonna 1887 
ja johon sijoite iin myös yksi Sotkamon Nuoriso-
seuran kolmesta lukuhuoneesta sanoma- ja aika-
kausilehtien lukemista varten. Kirjailijan värikäs 
elämä pää yi 91 – vuotiaana altamossa. Heikki 
Meriläinen ehti vaiku aa uskoma omaan määrään 
erilaisia Kainuulle merki äviä sivistyksellisiä ja ta-
loudellisia hankkeita, kuten mm. Savon radan jat-
kamiseen Kuopiosta Kajaaniin. Suurin yksi äinen 
urakka oli 4439 kerä yä loitsua ja taikaa retkillä 
Suomessa ja Venäjän Karjalassa (löytyvät Suomen 
Kirjallisuuden Seuran arkistoista). 

Korholan talosta ovat myös olleet kotoisin kan-
sanedustajina toimineet Ma i ja An i Meriläinen. 
Alunpitäen Korholan taloon kuuluivat myös vie-
reisen Vaaralan talon maat, jotka on jae u omaksi 
tilakseen 1850 – luvulla. Vaaralaan rakenne iin 
kivinen nave a vuonna 1868. Esimerkkiä tähän 
saatiin vuonna 1867 valmistuneesta Kivirannan 
Mar ilan navetasta, joka oli ensimmäinen kivina-
ve a Sotkamossa Heikki Härmän kirjoitusten mu-
kaan. Myöhemmin Vaarala navetoineen oste iin 
takaisin Korholaan. Myöhemmin taloille tuli taas 
eri omistajat, vaikka päärakennus oli yksi kaksi 
asuntoa käsi ävä T – mallinen hirsitalo. Nave a on 
tällä tietoa vanhin yhä kunnossa oleva kivinave a 
Sotkamossa. Alun pitäen suorakaiteen muotoiseen 
rakennukseen on vuonna 1931 lisä y pohjoissiipi, 
jossa on ollut viiden hevosen talli, sauna ja kellari. 
Vuonna 1943 rakennukseen tehtiin toinen kerros 
hirrestä. Suoranainen keksintö oli sijoi aa lehmät 
yläkertaan, jolloin lannan tipu aminen alakerran 
lantalaan helpo i työtä. Lehmiä nave aan mahtui 
tuolloin peräti 28 kappale a ja nave ana raken-
nusta käyte iin vielä 10 vuo a si en. Rakennusta 
on jatke u myöhemmin lato-osalla. ohjoispuolen 
lammikolta tulee vieläkin puinen vesiränni nave-
talle maan sisässä. Navetan sivulla on eri äin ko-
mea ja maisemallisesti kauas näkyvä puurivistö.



262  

Navetan ka een uusimista on tue u ympäristö-
keskuksen kau a jae avalla avustuksella.

Muita vanhoja rakennelmia tilalla on enää vä-
hän. ieni vilja-ai a on suoraseinäinen, mu a ra-
kenne u poikkeuksellisesti kirkon- eli hakanur-
kille. Sen ka o on ai ojen katoista erikoisin koko 
Sotkamossa, taite u mansardi. Aitalle tehtiin uusi 
kate vuoden 1997 perinnerakennuskurssin harjoi-
tustyönä. 

Tien länsipuolella on hirsinen varastorakennus, 
vanha kivikellari vanhan talon paikalla ja muu-
tamia muita vanhempia sivurakennuksia. Vanha 
Korhola-Vaaralan talo on siisti y 1960 -luvulla 
sen verran uusiin kuoseihin, e ei sitä enää van-
haksi tunnista. Käytännössä Meriläisten asu ama 
Korholan puoli on pure u vuonna 1973. Vaarala 
on nykyinen paikalla oleva päärakennus. Talossa 
toimi Naapurinvaaran koulu tulipalon ja uuden 
koulun välillä vuosina 1919 – 1923. Geologi Erk-
ki 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 kansanperinne ä.

Korholan nave a on rakennushistoriallisesti 
eri äin arvokas. Siihen lii yy maisemallisesti hui-
kaiseva ympäristö ja paljon paikkakunnan henki-
löhistoriaa. Ympäristöä täydentää erikoinen vilja-
ai a. Rakennukset läheisine puineen sijaitsevat 
Naapurinvaaran valtakunnallisesti arvokkaan pe-
rinnemaiseman keskeisessä solmukohdassa ja kiin-
topisteessä (katso kohteet Heikkilän metsälaidun, 
Schroderuksen haka, Korholan ja Keskitalon laitu-
met, eltolan kuusimetsälaidun, Vaaralan laidun ja 
Keskitalon haka). Lähistöllä on toinen, Keskitalo 
- Osmolan pihapiirien muodostama arvokas koko-
naisuus ja alarinteen puolella vanha työväentalo, 
sekä koulu. Korholan pihapiiri on useimmille hy-
vin tu u, sillä sen kau a kulkee sisäänajoliikenne 
läheiselle Naapurinvaaran huvikeskukselle ja ke-
sätea erille, joka on myös kul uurihistoriallisesti 
arvokas kohde (katso Naapurinvaaran tanssilava).

10.15 Korholan ja Keskitalon 
laitumet, Naapurinvaara (M+)
upea laidunalue

Korholan ja Keskitalon laitumet sijaitsevat keskeisel-
lä paikalla Naapurinvaaran kylämaisemassa. Laitu-
men edustavin osa on Keskitalon mailla etelä- ja lou-
naisrinteessä sijaitseva upea jäkki- ja pienruohoval-
tainen katajaketo, joka vaihe uu hiljalleen tuoreen 
heinäniityn hallitsemaksi harmaalepikkoiseksi tai 
vaaran laen sekapuustoiseksi hakamaaksi. Huomi-

onarvoisia lajeja ovat ahomansikka, rohtotädyke ja 
jäkki. Alueelta on aiemmin tava u myös uhanalais-
ta ketonoidanlukkoa. Korholan tilan mailla on osin 
istutusperäisiä metsälaitumia, jotka eivät enää ole 
käytössä. erinnemaisemainventoinnissa on kartoi-
te u myös kumpareisella vaaran rinteellä sijaitseva 
Korholan entinen nurmilaidun, jolla nykyään viljel-
lään viljaa. Vain pellon keskellä ja reunoilla olevat 
umpeen kasvavat puustoiset hakamaasaarekkeet 
muistu avat enää entisestä laidunkäytöstä. Vaikka 
suurin osa laidunalueesta on mene änyt arvonsa 
perinne iotooppina tai jäänyt pois käytöstä, sen 
arvokkainta osaa, Keskitalon katajaketoa ympä-
röivine hakamaineen, laidunnetaan vielä ja alueelle 
on laadi u hoitosuunnitelma. Suunnitelma kaipaa 
kuitenkin tarkennusta ja valvontaa, sillä lypsykarja 
laiduntaa alueita peltolaitumien yhteydessä. Keski-
talon haka on maakunnallisesti arvokas perinnemai-
semakohde.

10.16 Kunnas, Naapurinvaara 
(P, perinnemaisema M)
vanhoja rakennuksia kauniissa paikassa

Aivan maakunnallisesti arvokkaan Naapurinvaa-
ran perinnemaiseman aurinkoisimmassa sydä-
messä sijaitsee pieni pihapiiri, jonka ympäristö on 
hätkähdy ävän kaunis. ihapiiri sijoi uu lepikon 
ja Mää älän peltoaukean rajaan, pieneen maasto-
painanteeseen, johon aurinko osuu ja lämmi ää 
jo hyvin varhain keväällä. Tila on lohko u Määt-
tälästä.

ihapiirissä on 1930 – luvulla rakenne u pieni 
päärakennus, jonka hirret on tuotu Mää älästä. 
Siellä talo oli pihanpäärakennuksena, jossa asuivat 
piiat ja rengit. Taloa on käyte y nälkäaikaan 1860 - 
70 – luvuilla köyhäintalona. Talossa on umpikuisti, 
tupakei iö ja kaksi pientä kamaria. Alkuperäisen 
navetan tilalle on 1940 – luvulla tehty tiilinen ja 
rapa u nave a, jonka ylisillä on heinävin i sinne 
johtavine siltoineen. ihatien varrella on Mää ä-
lästä tuotu pieni vilja-ai a, 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 eter von aghin hu-
vila on erikoislaatuinen ja arkkitehtuuriltaan hy-
vin 1970 – lukulainen. Huvila koostuu kolmesta 
pienestä harjaka oisesta osasta, jotka on kytke y 
toisiinsa. Julkisivuissa on pyri y rakenteen esille 
tuomiseen ja sitä korostavat terassien jyhkeät pila-
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ri- ja palkkiaiheet. Huvilaa on laajenne u 1980 – lu-
vun lopulla sen alkuperäisessä tyylissä pitäytyen. 
Jyrkät lappeet, vihreäksi maala u pysty lomalauta 
ja vaaleat terassit ikkunoineen luovat rakennuksen 
ulkoisen ilmeen. Huvilan ympäristön puusto on 
pide y sopivan tiheänä, joten huvila tuntuu tosi-
aan sijoi uvan esinemäisesti metsään. Rakennus 
tuntuu olevan irti ympäristöstä, mikä oli tyypillistä 
70 – luvulle: hyvin voimakasmuotoinenkin raken-
nus aseteltiin vastakohtamaisesti koskema omaan 
luontoon. Kärennivun kohdalla kontrastista tulee 
kohteelle sen ympäristön voimavara ja tenho.

Kärennivu kuuluu Nuasjärven huvilakeskit-
tymään 70 – luvun edustajana ja sen arvo tulee 
kohoamaan seuraavina vuosikymmeninä huomat-
tavasti.

10.18 Loso, Naapurinvaara (P)
erikoisen hyvin hoidettuja vanhoja rakennuksia

Naapurinvaaran pohjoisosan viimeinen vaaran talo 
sijoi uu rinteeseen. ihapiirissä on vanha asuin-
rakennus, pariai a, vanha pihavarasto ja hieman 
etäämpänä etelärinteessä suuri riihi saunan lähei-
syydessä. ihatien sivussa on lisäksi kookas hei-
nälato. 

Asuinrakennus on tehty hirrestä 1930 – luvulla. 
Siinä on rimalautavuoraus ja kauniit ruutuikkunat. 
Tiloja ovat pir i kei iötiloineen ja kaksi makuu-
huone a. 

Riihi on kookas ja hyvin säilynyt ruskeaksi 
paahtunut rakennus. Se lienee tehty samaan ai-
kaan talon kanssa.

Loson ympäristö on kumpuilevaa rinnemaastoa 
ja sitä sekä rakennuksia on hoide u tarmokkaasti. 
Loson pihapiirillä on rakennushistoriallista arvoa. 
Kohteen läpi kulkee UKK – rei i.

kivikautinen asuinpaikka 

Hokkilan Matoniemen kivikautinen asuinpaikka 
sijaitsee Tenetin virran pohjoisrannalla Matonie-
men kaakkoisrannalla. Asuinpaikkalöydöt ovat 
tulleet esille rantahietikolta ja -vedestä. Löydökset 
ovat kvartsi-iskoksia.

Läheisyydestä on tehty myös muita arkeolo-
gisia ja historiallisen ajan löytöjä (katso kohde 
Hokkila, Tenetti). Kaukana ei ole myöskään 
valtakunnallisesti arvokkaat Kiikarusniemi ja 
Ammonsaari, sekä Tikkalanniemen kalliomaa-
laus ja Autiojärven vasta löydetty kivikautinen 
asumus: vain parin kilometrin etäisyydellä.

Kunnaan navetta.

Kärennivu.
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10.20 Murju, Pekkilä (P)
pieni ja sievä vanha pihapiiri

Vuonna 1928 rakenne u pieni hirsitalo sijaitsee 
Autiojärven Vihtamojoen suulla Hokkilan kantata-
losta vuonna 1920 lohkotulla Murjun tilalla. Aluksi 
on ele y pienessä torpassa, joka on sijainnut noin 
150 metriä nykyisestä talosta pohjoiseen.

Talossa on kauniisti räystäiltä tai uva mansardi-
kate, kuten tuohon aikaan oli muotia tehdä. Alun 
perin talossa on myös ollut sisäänvede y lasietei-
nen, mu a sen eteen on tehty kaksikerroksinen 
eteisrakennus 1930 – luvulla. Talossa on T-ikkunat 
ja sisätilat ovat osin alkuperäisasuiset.

ihapiirissä on tyylikäs tiilinave a 1930 – luvul-
ta. Siinä on rimavuora u yläosa ja se sopii mai-
niosti vanhan talon pariksi. Muuraustyön laatu on 
hyvää ja rakennus on estee isesti kaunis.

Noin sata metriä talosta koilliseen sijaitsee van-
ha vilja-ai a, joka on tehty vuonna 1928.

Murjun tilalla on jäljellä pieni talonpoikainen 
pihapiiri, jolle tuo lisäarvoa kauniska oinen päära-
kennus. Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas.

Huuskonniemen rantaa.

10.21 Mustanniemi, Naapurinvaara (P)
vanhoja rakennuksia
paja
kaivos

Mustanniemen torppa on virallisesti peruste u 
1900 – luvun alussa omaksi tilaksi jakamalla maa-
ta Isoahosta samassa yhteydessä kun aavolakin 
(katso aavola, Naapurinvaara). Isoahon maita on 
ollut Kalliojärven pohjoispään ympärillä ja alueelta 
löytyy yhä kolme tervahautaa, sekä 1930 – luvulla 
kaivetun avolouhoksen jäänteet. Kaivostoiminta 
lii yi Helsingin Ara ian tehtaiden raaka-aineiden 
etsintään. aikalta löytyy yhä kolme kallioiseen 
mäkirinteeseen tehtyä syvää louhosuomaa aivan 
Kalliojärven pohjoisrannasta. 

Mustanniemen talo oli paikallisesti kuuluisa 
pajastaan. 1950 – luvulla rakenne u viimeisin 
pajarakennus löytyy yhä talosta ja sen välineistö 
on tallessa. Rakennus on normaali pienikokoinen 
rankorakenteinen paja ja kiviperustuksilla. Mus-
tanniemen muista vanhoista rakennuksista on tal-
lella muun muassa päärakennus, jonka vanhimmat 
osat ovat 1900 – luvun alusta. Taloa on korja u 
perusteellisesti 1930 – luvulla. irtissä ovat säily-
neet vanhat ruutuikkunat, ja kuisti on umpimallia.
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Talon aitoista kolme on vielä tallessa ja ne ovat 
pieniä ja suorasivuisia sekä koristee omia.

Vaikka Mustanniemestä on pure u paljon si en 
1980 – luvun, jolloin talo oli rakennuskannaltaan 
varsin edustava, on sillä yhä pienimuotoista raken-
nushistoriallista ja kaivoshistoriallista merkitystä.

10.22 Mäkitupa, Huuskonniemi (P)
moderni asuintalo

Arkkitehti Juha- aavo Mikkosen suunni elema 
yhden perheen puurakenteinen asuintalo on val-
mistunut noin vuonna 2000. Epämääräisyys johtuu 
kohteen pitkästä rakennusajasta, sillä rakentajana 
toimi talon nuori isäntä, ja varsinainen valmistu-
misajankohta on täten hankalasti määriteltävissä. 

Kohde edustaa modernia aja elua asuintalosta. 
Esinemäinen sijoitus mäntyharjun kummulla tekee 
rakennuksesta helposti lähesty ävän, ympärillä 
ei ole aitoja. Talo on oikeasti metsässä ja talossa 
asutaan metsän keskellä aivan puiden vierellä. 

ihapiiriin kuuluu kaksiosainen päärakennus ja 
autokatos varastoineen. ihatietä pitkin lähesty ä-
essä sivutaan päärakennukseen nähden vino ain 
sijaitsevaa autokatosta ja saavutaan päärakennuk-
sen puiselle sisääntulorampille, joka johtaa pää-
rakennuksen sisäkulmassa sijaitsevalle pääovelle. 

Rankorakenteinen päärakennus jakautuu kah-
teen massaan, joista toinen on harjaka oinen ja 
kaksi kerrosta korkea valkoinen noppa. Toinen 
massa on pulpe ika oinen ja harmaa yksikerrok-
sinen pesutila- ja tekniikkaosa. ääovesta pääsee 
massoja yhdistävään tuulikaappiin. Oikealla auke-
aa korkea tila ja kei iö ruokailutiloineen, sekä pari 
askelmaa alempana sijaitseva olohuone. Ruokailun 
kohdalla noppamassaan on tehty sisäänveto, jossa 
on kaksi kerrosta korkea lasiseinä. Yläkerrassa si-
säänvedon kohdalla on kevytrakenteinen parveke, 
alakerrassa taas aamuterassi. Tila on komea. Olo-
huoneen keskellä on uuni, joka jakaa tilaa ja erikoi-
suutena sen sisäänrakenne u putkisto, jolla saa-
daan apua la ialämmitykseen. Yläkertaan johtavat 
portaat kevyine kaiteineen on sijoite u alakerran 
kei iön kalusteiden kanssa sovi aen. Yläkertaan 
on sijoite u makuuhuonetilat ja kylpyhuone. Ti-
lat muodostavat selkeän sommitelman. Alakerran 
la ioissa on käyte y kierräte yä oululaisen pank-
kirakennuksen marmorista seinälaa aa.

Mäkitupa on pieni ja moderni asuinympäristö, 
jonka arvo on sen rennossa ja innovatiivisessa ot-
teessa. Rehentelemä ömän kokonaistaideteoksen 
toteutus on ensiluokkaista ja rakentajalle on nos-
te ava ha ua. Tässäpä olisi valmiina puolitoista-
kerroksisen talotyypin moderni malli. 

Mustanniemen kaivos.

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

Mää älän asuinpaikan historia on pitkä. Ensim-
mäiset tiedot Alasotkamo 17 Mää älä talosta ovat 
1700 – luvun alusta alkaen. Myöhemmin isojaon 
jälkeen Nuas 34 Mää älänä/Lukkarina tunnetut 
talot sijoi uvat varsin lähelle Mujeholun vesistöä 
lepikkoisen rinteen päälle. Talo on ollut tyypillinen 
talonpoikaistila, mu a 1860 – luvun pula-aikaan se 
toimi Naapurinvaaran ympäristön köyhäintalona 
ja oli tupaten täynnä asukkaita. Taloon oli tuol-
loin parhaimmillaan majoite una liki sata henkeä, 
joista suurin osa oli sairaita. Tuolloin käytössä oli 

vielä myös vanha pihanpää, joka on si emmin siir-
re y taloksi naapuriin Kunnaalle (katso Kunnas, 
Naapurinvaara). Niin ikään naapuritalona olevan 
Heikkilän isäntä ja kirjailija Heikki Meriläinen ku-
vasi tuon ajan elämän menoa kirjassaan ”Kuppari-
Maija”.

Mää älän talon pihapiiri sijaitsee kohoumalla 
peltoaukean laidalla, ja samassa pihapiirissä on 
myös Lukkarin eli Ylipellon talo. Talot sijaitsevat 
hyvin lähekkäin ja päädyt vastakkain. Kahden ta-
lon yhteispihan päätysivuilla ovat ai arakennukset 
ja vastapäätä taloa navetat. Asetelma on samanlai-
nen kuin ohjavaaralla Karjala – Leppilän taloilla.

Mää älän talo on tehty vanhimmilta osiltaan 
1800 – luvun puolella, mu a myös rankka remon i 
1960 – luvulla ja nykyään sen vanhimmat rakenteet 
ovat piilossa. Harjaka oinen ja vaakavuora u talo 
istuu pihapiiriin kuitenkin kohtuullisen hyvin. Ta-
lossa on ikkunallinen lasikuisti. Mää älän vanhan 
tilalle mahdollisesti 1960 – luvulla tehty piha-ai a 
on rankorakenteinen. Mää älässä on vanha vuon-
na 1888 valmistunut kivinave a, jota on kyllä kor-
ja u runsaasti.

Ylipellon talo on komea vanhan ajan talonpoi-
kaistalo, jonka rakennusvuosi lienee 1880. Luon-
nonkivisokkelilla seisova hirsirakennus on vuo-
ra u vaakapon ilaudoituksella 1920 – luvulla ja 
maala u keltaiseksi. Talossa on avokuisti ja tiloja 
ovat eteinen, kei iö, pir i, sali ja neljä kamaria. 
Talo on kesäkäytössä ja siinä on T-ikkunat. Sali ja 
pienet päätykamari ovat vanhassa pirtissä, mikä 
on ollut alun perin savupir i. Ylipellon piha-ai a 
on kaksikerroksinen ja koristeeton. Rakennus on 
kaksiosainen ja ovien päällä on luukut yläkertaan. 
Ylipellonkin puolella on kivinave a ja se on val-
mistunut hakkausmerkin mukaan vuonna 1911. 
Siihen lii ynyt lantala ja liiterirakennus on pure u 
pois 1990 – luvulla. Navetoiden eteen on kumpai-
sellekin tehty oma eteisensä ja kylmäsäilytystilat 
rapatusta tiilestä. Ylipellon puolella karjanhoito 
loppui 1980 – luvulla.

aripiirin ulkopuolella Ylipellon puolella on vii-
meksi kuivaamona käyte y vilja-ai a, 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 kerrok-
sellisuudesta huolima a sen kaksoispihapiirissä, 
joka on harvinaisen tiukka ja tarkan nelisivuinen 
vieläkin. Ylipellon päärakennus on hyvin säilynyt 
vanha talonpoikaisrakennus. eltoja viljellään ja 
lepikon hoidolle on laadi u yhteiset pelisäännöt 
alueen hoitosuunnitelman yhteydessä.

Naapurinvaaran lepikoista  Rantakylälle.
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10.24 Naapurin metsälaidun, 
Naapurinvaara (P-, maisema V)
Sotkamon kuuluisin ja näkyvin laidunlepikko

Naapurin metsälaidun sijaitsee vaaran lounaisrin-
teessä Rannankylän puolella. Reheville rinteille 
syntyneet laitumet ovat olleet kuuluisat runsau-
destaan. Nyt laitumet ovat olleet laiduntama a 
ja kasvamassa umpeen paikallista pientä lam-
maslaidunta lukuun o ama a. Alueen valtapuita 
ovat suuret harmaalepät ja aluskasvillisuuden on 
vallannut vadelma. aikoin on metsäkurjenpolvi-
käenkaali – tyyppistä lehtoa ja paikoin tuomi on 
valtalaji. Lammashaan kasvillisuus on nurmilau-
haa kasvavaa nii yä. Alueella kasvaa yleisesti aho-
mansikkaa.

Alue on kuuluisin Sotkamon lepikoista ja kuu-
luu aivan oleellisena osana valtakunnallisesti ar-
vokkaaseen Naapurinvaaran kul uurimaisemaan. 
Tämä laidun tulisi säily ää 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 läheisyydes-
sä on perimätiedon mukaan pide y juhannustans-
seja. erimätieto kertoo tansseista myös keskem-
mällä suurta lepikkoalue a löytyvällä kalliokum-
mulla, joka on erikoisen kaunis paikkana ja jolta 
näkee koko Rannankylän sekä Mujeholun suun.

Metsälaitumen läpi kulkee erikoisen antoisa 
maisemapolku Naapurinvaaran lomakylästä Naa-
purinlouhelle.

10.25 Naapurinvaaran koulu (Riwe 
school), Naapurinvaara (P)
kirjailija Heikki Meriläinen
hieno vanha koulu
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Naapurinvaa-
ran rakennettuun kulttuuriympäristöön

Naapurinvaaran koulun erikoinen historia on kylä-
läisten ylpeyden aihe. Kirjailija Heikki Meriläinen 
asui Naapurinvaaran Heikkilän taloa ja on kirjoit-
tanut itse seuraavaa: ”Kun Naapurinvaaran tiheä 
kyläryhmä oli kaikenlaisten pahei en pesäpaik-
ka, niin siihen lokaan en lapsiani tahtonut jä ää 
kasvamaan. Ja luulin, e ä 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 ol-
lut ikänsä puolesta tulossa 186 lasta. Kuusi vuo a 

Määttälä - Ylipellon kuistit.

Naapurinvaaran seuraintalo.

Naapurinvaaran vanha koulu.
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Meriläinen piti koulua pienen valtion avun tur-
vin, ennen kuin kuntakokous pää i ”ylhäisemmän 
kansakoulun” perustamisesta. Tuona aikana opet-
tajana toimi Anna Cantell. 

”Oikea” koulutoiminta aloite iin vuonna 1892 
kun kunta vuokrasi kahdeksi vuodeksi Tikkalan-
niemen talosta salin ja kaksi kamaria ope ajan 
asunnoksi. Uu a koulua varten oste iin maapa-
la Hiltula- Nyg rdin talon mailta vuonna 1893 ja 
Sotkamon vanhan kirkon hirret luva iin koulun 
rakennusaineiksi, sillä niitä ei tarvi ukaan kirkon-
kylän koulua varten. Hirret uite iin Naapurinvaa-
ran Kärnälän rantaan, josta ne kuljete iin raken-
nuspaikalle. Hirsiä jäi yli ja niitä käyte iin mm. 
Huuskonniemen Juohteelan talon rakentamiseen 
(pure u 1990 – luvun lopulla). Heikki Meriläinen 
lahjoi i koulutarvikkeet Heikkilästä. Koulu valmis-
tui vuonna 1894, mu a paloi jo vuonna 1919, jonka 
jälkeen koulu toimi taas Heikkilän tiloissa varsin 
pitkään. Uusi ja nykyinen vanha hirsikoulu valmis-
tui vasta vuonna 1927. Siihen tehtiin kolme sisään-
käyntiä ja ulkoinen malli sai piirteitä nikkarityylin 
ja kansallisromantiikan tuulista. ohjakaavaltaan 
rakennus on yllä ävän pitkälle samaan aikaan val-
mistuneiden valtion asemarakennusten mallinen. 
Rakennuksessa on kolme luokkaa, kei iö ja asuin-
tiloja ope ajalle. Väliosaan on myöhemmin lisä y 
wc- ja pesutiloja. Koulun ope ajina ovat toimineet 
mm. läheisen er ulan talon isännät kahdessa pol-
vessa, Johannes ja aavo Korhonen sekä kirjailijana 
tunnetuksi tullut Ty i arraksen äiti Maria arras 
(katso arraksen huvila, Naapurinvaara).

Koulun toiminnassa oli useita taukoja toisen 
maailmansodan aikaan. Vuonna 1939 tiloissa ma-
jaili siirtoväkeä ja vuonna 1940 Kemin tykistön 
esikuntapa eri. Naapurivaaran laelle on kaive u 
sotien aikaan suojakuoppia ilmanvalvojille, ja pe-
rimätiedon mukaan eräs koululle majoite u sotilas 
on tuolloin löytänyt suuren hopearaha-aarteen. Ta-
rina on levinnyt laajalti ja se lienee to a.

Rakennusta on remontoitu useaan o eeseen jät-
tämällä vanhat ja putkirikkojen yhteydessä vahin-
goi uneet materiaalit alapohjan alle, jonka vuoksi 
koulusta löytyi ”yllä äen” sienikasvustoa ja ho-
me a 1990 – luvulla. Koulun uusi omistaja teki 
la iaan korjauksen, jonka jälkeen tiloja on käyte y 
muun muassa asuintiloina. 

Koulun viereen on vuonna 1957 tehty kivira-
kenteinen ja rapa u uudempi koulu, joka on yhä 
käytössä. Sen viereen on tehty liikuntasalirakennus 
1980 – luvun lopulla. 

Koulu sijoi uu Naapurinvaaran rinteen le-
pikkoiseen rinteeseen. Sen ympärillä on suurta 
ja näy ävää puustoa. Läheisyydessä on erilaisia 
Naapurinvaaran rinteille tehtyjä opaste uja pol-
kuja ja hakamaita, joita käytetään yhä laiduntami-

seen. Naapurissa sijaitsee vanha Naapurinvaaran 
työväentalo ja koulun sivu kulkee Naapurinvaaran 
paikallistie.

Koulu on kulttuurihistoriallisesti erikoisen 
tärkeä. Sillä on omaperäinen ja tarkoin tunne u 
historia. Vanha koulu on rakennushistoriallises-
ti eri äin tärkeä. Koulu on myös maisemallinen 
tienvarsikohde. Sen kanssa samasta risteyksestä 
on yhteys Naapurinvaaran kesätea erille. Kohde 
sijaitsee valtakunnallisesti tunnustetun maisema-
alueen keskustassa mitä näkyvimmällä paikalla. 
Ympäristön säilyminen lehtomaisena ja rehevänä 
vaatii jatkuvia ympäristönhoitotöitä. Koulu on par-
haillaan myynnissä.

Naapurinlouhi, Naapurinvaara (P+)
viehättävä pienimuotoinen ja runsaskasvustoinen 
pienniitty

Hyvin pieni Naapurinvaaran nii y sijaitsee Aholan 
talon eteläpuolella rinnemaastossa (katso Ahola, 
Naapurinvaara). aikan läpi kulkee polku Naa-
purinvaaran louhen näköalapaikalle ja kodalle. 
Alue on raiva u 1900 – luvun alussa ja se on ollut 
laidunkäytössä vielä 1980 – luvulla. Nii y on kum-
puileva ja siellä kasvaa ahomansikkaa, nurmirölliä, 
nii yleinikkiä, puna-ailakkia, ketonoidanlukkoa ja 
huopakeltanoa. Niityn laidalla on kaunis kiviai-
ta. aikoin maakerrokset ovat paljaallaan muura-
haisyhdyskuntineen.

Kohde on eri äin kaunis, valoisa ja roman inen 
nii y, jonne johtaa opaste u rei i mm. er ulasta.

10.27 Naapurinvaaran seuraintalo, 
Naapurinvaara (P)
komea seuraintalo rapistuu

Vuonna 1954 valmistunut seuraintalo on raken-
ne u paikallistien viereen lukuisten eri seurojen 
yhteisponnistuksena (mm. paikallinen sonniyhdis-
tys). Nyt talon omistavat Naapurinvaaran nuoriso-
seura ja Naapurinvaaran maa- ja kotitalousseura.

Rankorakenteisessa rakennuksessa on kookas 
eteistila ja kei iö, iso salitila ja näy ämö. Raken-
nusta on korja u vuosina 1997–1999. Seuraintaloa 
on käyte y iltamien, tanssien, elokuvatilaisuuk-
sien, ym. pitopaikkana. Rakennus on kohtuulli-
sessa kunnossa, mu a käy ämä ömyys ja läm-
mi ämä ömyys uhkaavat kosteuden muodossa. 
Rakennuksella on kul uurihistoriallista arvoa, 
joka tulee kohoamaan. 

Seuraintalo sijoi uu Naapurinvaaran valtakun-
nallisesti tunnustetun perinnekylän päätien var-
teen ja siten sillä on suuri rooli autoilevan kansan 
silmissä tienvarsikohteena.
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10.28 Naapurinvaaran tanssilava 
(huvikeskus), Naapurinvaara (M)
tanssipaikka ainutlaatuisessa maisemassa

Naapurinvaaran laella on ikiaikainen juhlapaikka, 
jota on käyte y niin kauan kuin Naapurinvaaralla 
on asu u. On sano u, e ä vaaralla kohtaa etelän 
vehmas luonto ja pohjolan valoisat yöt. Ensimmäi-
siä kirjallisia tietoja kokoontumisista ja juhannus-
juhlista on 1800 – luvun lopulta. aitsi laella, on 
kokoontumispaikkoina ollut myös etelärinteessä 
sijaitsevat tasanteet ja kumpareet. 

Tanssilava sijaitsee korkealla vaaran rintees-
sä, josta aukeaa laajat näkymät aina idästä etelän 
kau a länteen ja mitä komeimmat kaukomaisemat 
Vuokatinvaaralle. Nykyään kaukonäkymää koris-
tavat iltaisin Vuokatin katu- ja Vuokatin laske e-
lurinteen valot. 

Tanssipaikka vakiinnu i paikkansa vuonna 
1946, jolloin rakenne iin ensimmäinen oikea ra-
kennus tansseja varten. Tanssitoimintaa pyöri i 
tuolloin Sotkamon Demokraa inen osasto. ai-
kalla toimi si emmin 1980 – luvulla Lastenmaa 
Oy – niminen yritys hetken aikaa yri äen laajentaa 
toimintaa matkailukohteeksi. Sotkamon Nuoriso-
seura ry osti keskuksen konkurssihuutokaupasta 
vuonna 1991. Nyt huvikeskuksessa käy vuosi ain 
noin 40 000 asiakasta. Tanssipaikalle on myönne y 
Musiikki  Median antama Tanssipaikka – tunnus-
tus vuosina 2002, 2003 ja 2006. Suomen Huvijärjes-
täjien Keskuslii o valitsi huvikeskuksen vuoden 
huvijärjestäjäksi vuonna 2001. Artistit äänestivät 
Naapurinvaaran huvikeskuksen Suomen parhaak-
si tanssilavaksi vuonna 2006. Onnistunut talouden-
pito ja ohjelmavalinnat tuo ivat niihin oleellisesti 
vaiku aneelle Sirpa Moilaselle ro Kainuu – pal-
kinnon vuonna 2007.

Rakennus on tyypillinen ajan oloon kasvanut 
tanssilavarakennus, jonka tekninen taso on korkea 
viimeisen 2000 – luvun remontin ja laajennuksen 
myötä. Tanssilavan eteläpuoleisessa rinteessä si-
jaitsee Tea eri Havukan ulkoilmakesätea eri. Teat-
teri toimii harrastelijavoimin ja tanssilava talkoilla!

10.29 Naapurinvaaran työväentalo, 
Naapurinvaara (M)
Sotkamon vanhin työväentalo, maakunnallisesti 
arvokas rakennus
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Naapurinvaa-
ran rakennettuun kulttuuriympäristöön

Naapurinvaaralle on peruste u työväenyhdistys 
vuonna 1907 ja tilat toiminnalle saatiin rakenne ua 
Korholasta vuokratulle tontille lokakuussa 1911. 
Tuolloin talo käsi i vain nykyisen rakennuksen 
saliosan. Vuonna 1926 länsipäätyyn tehtiin ra-

vintola- ja eteistilat, sekä itäpäätyyn näy ämö. 
Näy ämön alle tehtiin etoninen kellari, mikä oli 
tuolloin erikoista ja uu a. Taloa rakenne iin tal-
koilla, joissa jokainen yhdistyksen jäsen teki yhden 
viikon työtä palka a. Näy ämön kohdalla joudut-
tiin osin palkkaamaan varsinaisia työmiehiäkin. 
Talossa pide iin näytelmätilaisuuksia hyvin tihe-
ään aina sotiin saakka. Lipputulojen avulla tehtiin 
matkoja lähiseudulle. Vuonna 1950 taloon oste iin 
äänilevylai eet ja tiloissa näyte iin myös eloku-
via. Vuonna 1947 taloa remontoitiin vaihtamalla 
uunit rautakamiinoihin. Uunien tiilet käyte iin 
piippujen tekoon. Tuolloin uusi iin myös salin 
la ia. Taloon asenne iin talkoilla peltika o vuon-
na 1978, kun pärekate alkoi vuotaa. Talon toiminta 
hiipui 1960 -luvulla, kun Naapurinvaaran päälle 
rakenne iin huvikeskus. Viimeiset tanssi-iltamat 
pide iin vuonna 1986. Nyt rakennus on tyhjillään 
ja käy ämätön. Talo on lahjoite u alkuperäisen 
kantatalon Korholan omistajille.

Rakennus sijoi uu jyrkässä rinteessä sijaitse-
valle pyöreälle nikamalle. Sijainti aivan Naapuri-
vaarantien sivussa ja mitä näkyvimmällä paikalla 
luo tien varteen omaperäisyy ä. Yhdessä koulun 
kanssa talo muodostaa kylälle keskuksen, joka te-
kee kul uuriympäristöstä rikkaan ja ympäristö-
kokemuksesta vaiku avan. Huoma avan korkeat 
luonnonkivipilarit hirsien alla näy ävät hurjilta 
etelän puolelta katso aessa. Ullakolla on useita an-
sasrakenteita pitämässä ka oa paikoillaan. Talo on 
punamulla u ja ikkunoiden pielet ovat valkoiset. 
Ulkopuolella on kaksi kuistia.

Talo on vanhin pystyssä olevista sotkamolaisis-
ta työväentaloista ja asultaan alkuperäinen sekä 
sisältä, e ä ulkoa.

Talolle tulisi saada pysyvää luontevaa käy öä, 
muuten sen säilyminen on uha una.

10.30 Nahkasaari, Naapurinvaara (P)
uitto- ja huvilahistoriaa

Katso Tikkalanniemi – Sillankorva, Naapurinvaara 
( )

kivikautinen asuinpaikka 

Ojamaan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Te-
netin niskan pohjoispuolella olevassa Hokkilan 
Kantoniemessä alavan viljelyspellon kohdalla. 
Asuinpaikkalöydöt on poimi u pellon pinnalta ja 
rantavedestä.

Löydöt ovat kivi- ja kvartsiesineitä, sekä kvartsi-
iskoksia. Läheisyydessä on runsaasti erilaisia his-
toriallisen ajan löytöjä, muun muassa kuppikivi 
(katso Hokkila, Tene i).
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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-)

Osin jo kuuselle istute u vanha harmaaleppäalue 
on paikoin yhä arvokasta lehtoalue a. Laitumella 
on tava u silmälläpide ävää kaiheorvokkia. itkä 
laidunkäy ö näkyy maastossa selvästi. Hoitona 
alueelle suositellaan vesakoiden raivausta, kuusi-
kon harvennusta ja laiduntamisen aloitusta uudel-
leen. 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 – aavola, Naapurinvaara.

1950-luvun huvila
kirjailija Tytti Parras

Tenetin mutkassa sen länsirannalle on huvila, jos-
ta on suora näköyhteys paitsi kauniille Tenetin 
rautatiesillalle, myös Vuokatinvaaralle. Huvilan 
rakensi kansakoulun ope aja Eemil arras. arras 
oli ennen sotia Sotkamon Osuuskaupan perusta-
jajäsen ja sotien jälkeen paikkakunnalla kuuluisa 
maatalouden kehi ämisen puolestapuhuja. Hänen 
ty ärensä Ty i arras on kirjailija, jonka teoksia 
ovat muun muassa 1960 – luvulla rajoja rikkonut 
esikoisteos Jojo ja ieni hyvin kasvate u ty ö.

Isokokoinen huvila on tehty 1950 – luvulla ja 
muistu aa lähinnä tuolle ajalle tyypillistä puoli-
toistakerroksista talomallia. Rakennuksessa on 
kellari ja iso kuisti eteläsivulla, jonka päällä on 
avoterassi.

Valkoinen ja lautapintainen rakennus on huo-
nossa kunnossa. Takapihalla on matala harjaka oi-
nen ja punamulla u varastorakennus, sekä rannan 
tuntumassa pieni rantasauna. Ympäristö on kasva-
massa umpeen ja pihapiirin takasivulla on eri äin 
suurikokoisia kuusia. 

arraksen huvila on yksi esimerkki Nuasjärven 
ympäristön huvilakeski ymästä.

Parraksen huvila.

Paavola.

Osmolan navetta.
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10.36 Peltolan kuusimetsälaidun, Naapurinvaara 

hyvin arvokas laidun- ja niittyalue

eltolan metsälaidun verhoaa Naapurinvaaran ete-
lärinteitä kohoten vaaran korkeimmille huipuille 
saakka. Suurin osa alueesta on harmaaleppäval-
taista hakamaata ja metsälaidunta, mu a jyrkimpiä 
rinteitä pei ää komea kuusikko. Aivan vaaran la-
ella on nurmipelto. Inventoidun perinne iotoopin 
pohjoisin osa on istutuskuusikkoa. Huomionar-
voisia lajeja ovat särmäkuisma, nurmitatar ja roh-
totädyke, joiden lisäksi alueelta on tava u myös 
lehto- ja kaiheorvokkia. Istutuskuusikkoa lukuun 
o ama a koko alueelle on laadi u hoitosuunni-
telma ja sitä hoidetaan laiduntamalla hevosilla. 
Laidunnus tapahtuu kuitenkin yhdessä viereisen 
peltolaitumen kanssa. eltolan metsälaidun on 
maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde. 
UKK-rei i sivuaa laidunta ja lakipellolta on upea 
näkymä sekä kauas pohjoiseen e ä etelässä siintä-
välle Vuokatille.

Harmaaleppävaltainen lepikkolaidun sijaitsee 
Naapurinvaaran kaakkoisrinteessä. Kallioperä 
on kvartsii ia ja maaperä kosteaa. Hallitseva kas-
villisuustyyppi on kostea suurruoholehto, jossa 
vallitsevat kasvit ovat mesiangervo, puna-ailak-
ki, hiirenporras, käenkaali, suo-orvokki ja tesma. 
Kasketulle alalle syntyny ä lepikkoa on niite y 

viimeksi 1950 – luvulla ja sitä on laidunne u siitä 
lähtien. 1990 – luvulla laidunnus keskeytyi ja sen 
jatkuminen on epävarmaa. Laitumeen lii yy myös 
pieni puolen hehtaarin peltoala, jota uudistetaan 
säännöllisesti. Hoitona alueelle suositellaan lai-
duntamisen jatkamista ja kuusikon harvennusta.

eltolan tilan haka rajautuu ekkiläntiehen. Tien 
sivu on nurmilauhavaltaista heinänii yä, mu a 
puron varressa kasvaa harmaaleppiä ja tuomia. 
Aluskasvillisuu a hallitsevat metsä- ja korpikas-
vit sekä korkeat ruohot. Haan pohjoispuolella on 
savipohjainen ja kostea nii y. Vuoteen 1998 saakka 
alueella laidunne iin, minkä jälkeen laidunnus on 
ollut satunnaista. 

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

Naapurinvaaran päälle sen luoteisen laen tuntu-
maan on jo hyvin varhain syntynyt tila, joka on 
alkuperäiseltä nimeltään Alasotkamo 40 Naapuri 
(Na uri), mu a isojaossa risti iin Nuas 47 er u-
laksi. Tila on ollut asu una ainakin 1600 – luvun 
lopulta alkaen. Tilan maista on ajan oloon lohkais-
tu yli 20 torppaa. Naapurin tila oli 1800 – luvun 

Aunojoen suun entiset hakamaat.
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lopulla mahtava, mikä näkyy tilan rakennuskan-
nassa vieläkin. 

Talon isäntiä ovat olleet pitkään Korhoset, jois-
ta muun muassa aavo Korhonen toimi Naapuri-
vaaran kyläkoulun ope ajana ja osallistui erilaisiin 
alansa rientoihin ja yhdistyksiin aktiivisesti. Hän 
on myös kerännyt perinne ä Naapurinvaaralta. 
Hänen isänsä Johannes Korhonen oli myös pai-
kallisen koulun ope aja ja valtiopäivämies, sekä 
ahkera kunnallispoliitikko. 

ihapiirissä on vielä 1910 – luvun alussa ollut 
kahden kulmi ain sijoi uneen talon neliöpihapiiri, 
mu a se on muu unut 1920 – luvulla perusteel-
lisesti. Tuolloin vanhan vuonna 1901 rakenne u 

er ulan päärakennuksen pir i on jäte y vanhaan 
asentoonsa, mu a muut osat, kamarit, sali, keit-
tiö ja kaksi kuistia, on sijoite u uudelleen poikki-
suuntaan siten, e ä 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 mahtavas-
sa maisemassa. Samalla er ulan vanha piha eli 
kartano, kuten Sotkamossa sanotaan, on jäänyt 
välipihaksi; Seppälän talolla kun on oma pihansa 
rakennuksineen. 

Tämä erikoinen pihapiiri on er ulan osalta 
edellä mainitun vuoksi hajanaisen oloinen, mu a 
ainakin se on omaperäinen. Välipihan itäsivulla 
on pihatien sivussa sijainnut kaksiosainen isoluhti, 
joka on nykyään kesäasuntona läheisen Naapur-
invaaran tanssilavan eteläpuolen rinteessä. Ai a 
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.

er ulan vuora u ja hirsirakenteinen päära-
kennus on pohjaltaan T- muotoinen, pirtin olles-
sa poikkisuuntaan muuhun taloon nähden. irtin 
päädyssä on vielä tallella vanha kellari, joka on 
alkujaan sijainnut vanhan talon alla. Kuistit ovat 
ikkunallisia umpikuisteja, paneelipintaisia ja nii-
den väritys keltapunainen (vertaa Oulujokivarren 
talot), kun taas itse talo on punamultaa. Kamarien 
ja etenkin salin sisustus on ehjä ja nouda aa 1900 
– luvun alun tape i- ja kalustustyylejä.

Talon sivuilla on korkeita puurivejä ja salin kuis-
tin edessä puutarha nimenomaan sanan mukai-
sessa tarkoituksessa omenapuineen. Mestari Esa 
Kalliokosken kauniin vuolumerkinnän mukaan 
vuonna 1890 valmistunu a kivinave aa on uusi u 
ja laajenne u perusteellisesti vuonna 1937. Silloin 
muun muassa asenne iin välipohjan kantaviksi 
rakenteiksi rautatiekiskot. Kokoa navetalla on noin 
25 x 10 metriä, ja siinä on kookas heinävin i. Eri-

Raivion pihapiiri.

Perttula.

Sarkkila.
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koista navetassa on kiviseinien korkeus, joka on 
paikoin jopa yli kolme metriä! Vanhan pihan puo-
lelta on ollut ajosilta yläkertaan räystäsfrontoonin 
pariovien kau a ja vuonna 2006 silta rakenne iin 
uudelleen, samalla kun navetan kiviseiniä oikais-
tiin. erimätiedon mukaan nave a olisi alkujaan 
ollut paljon iäkkäämpi, jopa 1700 – luvulta. eri-
mätietoa on syytä epäillä, sillä siltavouti Heikki 
Härmän mukaan Sotkamon ensimmäinen kivina-
ve a tehtiin Kivirannan Mar ilaan vuonna 1867.

Navetan takana sijaitsevat kalustoai a ja van-
ha talli, joka toimii nyt varastona. Sen vieressä on 
sauna ja pihatien varressa vanha paja. ajassa on 
työkalut tallessa ja rakennusta on korja u paikal-
lisen ympäristökeskuksen työavustuksen turvin 
vuonna 1997. Kauempana lepikon reunassa on 
vielä traktorisuoja.

Seppälän talo on vuodelta 1910, jolloin tila loh-
kaistiin er ulasta. Taloa on laajenne u vuonna 
1930. Nyt talossa on pir i ja kamaritilat, sekä sisä-
sauna pesutiloineen. Umpikuisteja on kaksi kappa-
le a. Neliöpihan itäsivulla on pieni pariai a, länsi-
sivulla suurempi ai a ja pohjoissivulla tiilinave a 
varastoineen. Lisäksi läheisyydestä löytyy varasto 
ja vanhoja latoja.

Vaaramaisemassa kumpuilevia peltoja viljel-
lään. eltoaukea on laaja ja se on visuaalisesti 
eri äin hieno. er ulan ja Seppälän talot ovat pie-
nellä kohoumalla peltojen keskellä, mikä yhdessä 
pihapuiden kanssa luo rauhallisen vaikutelman. 

er ulan navetan nurkan kau a kulkee rei i Naa-
purinlouhen hyvin jyrkälle kalliorotkolle. Se on osa 
Naapurinvaaralle 1990 – luvulla valmistunu a ret-
keilyreitistöä. Naapurinlouhelta on kansallismai-
semallinen näköala etelään ja lounaaseen yli Nu-
asjärven. Naapurinvaara on luokiteltu valtakun-
nallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi 
ja maisema-alueeksi ja er ula – Seppälä on sen 
elimellinen osa. Yhteispihapiiri on kul uuriym-
päristöä parhaimmillaan ja rakennuskannaltaan 
erikoisen arvokas kokonaisuus. Vanhan isoluhdin 
paikka olisi er ulassa vanhalla paikalla, silloin 
välipihapiiri olisi ehyt.

er ula 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

ohjavaarantietä pitkin Sotkamoon tullessa Naa-
purinvaaran peltomaisema tyrmää autoilijan, niin 
hieno näkymä rävähtää vastaan Raivion talon koh-
dalla heti ikkukylän risteyksestä alkaen. Hetken 

päästä näkymään yhdistyy lisäksi näkymät Naa-
purinvaaran lepikoihin ja Naapurinlouheen, sekä 
Nuasjärvelle ja Vuokatille. Raivion pihapiiri on 
selkeä maisemallinen kiintopiste. ihapiirin visu-
aaliseen ilmeeseen vaiku aa suuresti laaja peltoau-
kea, jonka taustalla pihapiirin kohdalla on jykevä 
männikkö.

Raivio on erote u Nummelan tilasta tuon vuo-
sikymmenen alussa. Talon pihapiirissä on vanha 
punainen ja mansardika oinen hirsitalo, uudempi 
koristeellinen ja matalampi talo, sekä nave a ja 
suuri varasto. Vanha talo ja nave a ovat valmis-
tuneet 1930 – luvulla. Vanhan talon hirret ovat 
olleet kierrätystavaraa Juohteelasta. Talo on jo 
alunpitäen tehty etoniselle sokkelille. Ka o on 
malliltaan mansardi ja talon pohja on lähes neliö. 
Talossa on pir i, kaksi kamaria ja kei iö. erimä-
tiedon mukaan nave a on tarkoituksella sijoite u 
männikköisen kankaan puolelle, jo a näkymät 
pihalta Vuokatinvaaralle ja Nuasjärvelle olisivat 
estee ömät. Uusi talo on sijoite u 1990 luvulla nä-
kymien eteen. Kivinavetassa on luonnonkivinen 
lehminave a ja rankorakenteinen lato-osa. Eri ai-
kakausien rakennustavat yhdistyvät siinä silmää 
mielly ävällä tavalla.

Raivion maisemallinen rooli on poikkeukselli-
sen suuri. Se antaa pitäjän tärkeimpiin kuuluvalle 
tien por ikohdalle luontevan leiman. Vanhoilla 
rakennuksilla on rakennushistoriallista merkitystä.

aikalla 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 tunne iin aikaisemmin nimellä Ala-
sotkamo 16 Hildula. Nimen vaihdos on tapahtunut 
vuoden 1845 kohdalla isossajaossa, jolloin nume-
roksi tuli Nuas 33. Koska ympäristössä on ollut 
kolme Hildulaa (nykyinen Hiltula ja Autiojärvi). 
Halolasta on jae u osa Sarkkilan taloksi.

Sarkkilan pihapiiri sijaitsee Tikkalanniemen 
peltoaukean pohjoislaidassa aivan ohjavaaran-
tien tuntumassa. Talo on tehty hirrestä 1950 – lu-
vulla ja on tyypillinen tuon ajan talonpoikaistalon 
ja puolitoistakerroksisen talotyypin sekoitus. Sen 
sivulla on iso kivinave a, jolla lienee ikää noin 
sata vuo a. ahoin liikkuneen kiveyksen vuoksi 
nave a vaatisi väli ömiä toimia. ihapiirissä on 
vanha hirsitalli, jolla lienee ikää noin 150 vuo a. 
Malliltaan se on kokkiai a ja siinä on kammio sekä 
yläkerta kammioluukkuineen.
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ihapiiri sijaitsee aivan vilkkaan päätien väli ö-
mässä läheisyydessä ja sillä on eri äin suuri tien-
varsimaisemallinen arvo. 

Sarkkilan vanhoilla rakennuksilla on rakennus-
historiallista arvoa.

10.41 Seppälä, Naapurinvaara (P)
kerroksellinen pihapiiri

Katso er ula – Seppälä, Naapurinvaara ( )

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. Alue a halkovan sähkölinjan alla 
on jäljellä pieni nii yaukea. Huomionarvoisia lajeja 
ovat ahomansikka, jäkki, särmäkuisma ja nurmita-
tar. Lepikon siimeksessä on lähde, jonka he eises-
sä ympäristössä kasvaa harvinaista pohjanru o-
juurta ( etasites frigidus). Vuosikymmenien ajan 
hoidon piirissä ollu a alue a laidunnetaan yhä ja 

alueelle on laadi u hoitosuunnitelma. Nuorkarjan 
laidunnuspaine saisi kuitenkin olla suurempi ja 
ravinteisella paikalla nopeasti vesovaa lepikkoa 
pitäisi raivata. Laidunnus tapahtuu lisäksi yhdes-
sä viereisen peltolaitumen kanssa. Schroderuksen 
eteläinen haka on valtakunnallisesti arvokas perin-
nemaisema ja kuuluu Naapurinvaaran vaaravilje-
lysmaisemaan sen tärkeänä osana.

ohjoinen haka sijaitsee Naapurinvaaran poh-
joisrinteessä. Laitumesta puolet on metsälaidun-
ta ja puolet hakaa sekä nii yä. Laidunta käy ää 
nautakarja. Aivan tien sivussa on korpipainanne 
ja sen länsipuolella nuori harmaalepikko, jonka 
aluskasvillisuus on jäkkinii yä. Tilustien varressa 
on nii ylaikkuja ja pohjoisosassa alue a kuusi-
metsälaidun. Länsiosissa on vadelmapensaikkoa 
ja taimikon valtaama heinänii y. Haka on moni-
puolinen, mu a sen perinnearvoa laskevat vadel-
mapensaikot ja osi aiset kuusi-istutukset.

Laitumen eteläosa on maisemallisesti edustavaa. 
Laidunta sivuaa UKK-rei i. Hoitona suositellaan 
vadelmapensaiden raivaamista ja puuston hoitoa, 
jo a haka säilyisi.

Tikkalanniemen silta.
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Katso Tikkalanniemi – Sillankorva, Naapurinvaa-
ra.

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 liikenteel-
lisellä avainpaikalla Sotkamon vesireitin varrella. 
Kaikki veneliikenne koko Sotkamon reitillä on 
kulkenut niemen ohi. Siten taloon lii yy eri äin 
paljon kalastuksen, tervansoudun ja uiton histori-
aa. Ikiaikainen talvitie Kajaanista kirkonkylälle on 
kulkenut Tikkalanniemen kohdalta Jäätiön Kof-
feroon (Kovero) ja siitä kirkonkylän kau a aina 
Vienaan saakka. aikan luonne on edelleen sama, 
sillä niemeä sivuaa nyt yksi Sotkamon päämaan-
teistä siltoineen. Tikkalanniemen kärjestä on tehty 
kivikautinen asuinpaikkalöytö ja läheisestä Tene-
tin Härkökallion tuntumasta toinen. Löydöt ovat 
olleet kvartsiesineitä ja – iskoksia. Läheisestä Halo-
lankalliosta on löyde y aivan äske äin Sotkamon 
ensimmäinen kalliomaalaus (katso Halolankallio, 
Naapurinvaara). Kallio on useisiin paloihin hal-
keillut muodostelma. Ihmiskuvioksi tulki avissa 
oleva 13 cm korkea maalauskuvio on lounaaseen 
antavassa kallioseinämässä. Kuviosta on hahmo-
te avissa rengasmainen pää ja tikku-ukkomainen 
ruumis. Hahmon oikea käsi lähtee hartioista viis-
tosti alaspäin. Vasen käsi jatkuu loivasti kaarevana 
viivana. Jalat ovat lyhyet ja kuva u haara-asennos-
sa oleviksi. Vasemman käden kaarevana viivana 
olevan värijäljen alla on kaksi pientä vierekkäistä, 
1,5 cm korkeaa väritäplää.

Ihmishahmon korkeus on 13 cm ja leveys vasem-
paan käteen lii yvän kaarevan

viivan kohdalla 15 cm. Tarkastusajankohtana 
(maaliskuu 2007) kuvion alareuna

oli noin 1 m jään pinnasta. Kalliomuodostumas-
sa, sisempänä lohkareisessa seinämässä on toinen 
värijälki, joka vaiku aa luontaiselta.

Niemen alue on kokenut paljon historian saatos-
sa. Vanhin talon nimi on Kainuun Historia -teoksen 
mukaan Koreniemi. erimätiedon mukaan tämä 
”pahainen pir i” on sijainnut nykyisen Kaarre-
niemen puolella, mu a hävite y 1500 – luvun 

melskeissä. Kirjassa Kainuun Historia I kerrotaan 
olevan mahdollista, e ä tällä paikalla olisi asu u 
jo reilusti ennen vuo a 1555, jolloin ensimmäiset 
Sotkamon savut merki iin verolle. aikalta löytyy 
nykyäänkin Kaarreniemen talo. 

Nykyinen Tikkalanniemi on tunne u Alasot-
kamo 15 Tikkalana 1600 – luvulta saakka, jolloin 
paikalla asui Tikkasen suku. Claess Claessonin 
vuonna 1650 piirtämässä Kainuun kartassa talo 
on merki y selkeästi nykyiseen paikkaansa. Tik-
kalasta on tietoja myös mm. 1680 – luvulta, jolloin 
talo myytiin 200 taalarilla, mikä vastasi tuolloin 
keskikokoisen talon hintaa Sotkamossa. 1700 – lu-
vun alussa talon omisti Johan Schroderus (nimis-
miehenä 1723 – 1742). Tuolloin talossa pide iin 
mm. syyskäräjät vuonna 1728 (katso Schroderus 
– suvun vaiheista Sopala, kirkonkylä).

Tikkalanniemen maat ovat sijoi uneet Tenetin 
virran kahta puolta ja ulo uneet etäälle pohjoiseen. 
Tikkalanniemestä on lohko u muun muassa He-
vosahon ja Autiojärven talot. Lukuisat isovihaan 
lii yvät tarinat kertovat Tikkalanniemen karkupir-
tin sijainneen Autiojärven rannassa (katso Autiojär-
vi, Naapurinvaara), joten maat ovat voineet ulo ua 
jopa Aunojoen pohjoispuolelle saakka. Isojaossa 
Tikkalanniemen talo sai numeron Nuas 31. 

erimätietona kulkee tarinoita kahakoista kar-
jalaisten kanssa ja mm. Vuokatinvaaralta kuulu-
neista suurista jysäyksistä, joita epäiltiin peikkojen 
puuhiksi. Jysäykset lienevät kuitenkin luultavim-
min aiheutuneet samaisesta maanjäristyksestä, jon-
ka ansiosta mm. osa altaniemeä vyöryi järveen. 
Nousia venäläisen mukaan vanha karjalaisten oh-
jantie kulki Tikkalanniemen kau a Nuasjärvelle, 
jossa oli myös tutkijoiden mukaan karjalaisten ja 
”ruotsien” välinen käytännön rajalinja vuonna 
1555 (katso Nousia venäläisen rei i, Maanselkä). 
On hyvin helppo kuvitella Vuokatinvaaranketjun 
toimineen tuolloin ”rajapyykkinä” ja Tikkalannie-
mi sillanpäänä rajalla vesireitin suulla. erimätieto 
Tikkalanniemen kahakoista on siten melkoisella 
varmuudella to a ainakin osi ain.

Sitkeässä elää myös tarina läheisen Halolankal-
lion loukkoon tai rantaveteen kätketystä huomat-
tavasta aarteesta, joka on piilote u eräiden ker-
tomusten mukaan paikallisten toimesta ja toisten 
tarinoiden mukaan karjalaisten paetessa. Kerro-
taan myös, e ä eräs sotilas on löytänyt tuon aar-
teen 1940 – luvulla (vertaa aarretarinaan koulun 
kohdalla, katso Naapurivaaran koulu, Naapurin-
vaara).

Tenetin muu uessa Tikkalanniemen kohdalla le-
veämmäksi uomaksi alkaa Mujehoulu (Mujeholu), 
joka on nimensä mukaisesti ollut ”muikkukolo”, 
kalastuksen kannalta elintärkeä o ipaikka. Erikoi-
sesti Tikkalanniemen nokalla, joka jatkuu matalana 



276  

veden alaisena kalliosärkkänä läheistä Nahkasaarta 
kohden, on kova virta syvänteineen, mikä tekee 
siitä kalastuksen kannalta yhä antoisan paikan.

Tervansoutajien pysähdyspaikkana talo oli 
erikoisen tunne u. Taidemaalari Akseli Gallén-
Kallela maalasi Mujehoulun rannalla terveveneitä 
purjeineen esi ävän taulun matkoillaan Vienaan 
ja niemeltä tehtiin kansakoululaitoksen opetusvä-
lineistöön tervankäsi elyä esi elevä taulu Vuoka-
tin siintäessä taustalla. Gall n-Kallelan maalaus-
paikka oli Kestin kohdalla sijaitseva lepikkoinen 
rinteen nokka, joka on yhä kaunis maisemapaikka 
lehde ömään aikaan.

Tikkalan kohdalla virran ylitykseen on tarvi u 
lossia, sillä paikalla ei ole varsinaista matalikkoa. 
Vuoden 1810 kunnankokouksessa lossinhoito 
pääte iin antaa Tikkalanniemen ja Halolan talo-
jen vastuulle. Lossi oli kooltaan kärryn ja hevosen 
kantava. Tenetin yli rakenne iin 1930 – luvulla 
Tikkalanniemen pihapiiriä sivuava tie siltoineen 
ja uudempi hieman kauemmas pohjoispuolelle 
1970 – luvulla. uu-ui ojen aikaan Tene i ja Tik-
kalanniemi olivat keskeisessä paikassa. Rannat 
oli puomite u lähes joka puolelta ja yläjuoksun 
puolella oli vielä 1970 – luvulle saakka runsaasti 
erilaisia ui orakenteita, joiden säily ämistä poh-
di iin Museovirastoa myöten. Huonokuntoisuu-
den ja vaarallisuuden vuoksi päädy iin kuitenkin 
suururakkaan, jossa lai eistot pure iin. Tikkalan-
niemessä sijaitsi uiton suuri kivilaituri, joka sekin 
pure iin tuolloin. Sinällään on vahinko, e ei uiton 
rakenteita enää ole jäljellä muutoin kuin läheinen 
Nahkasaaren rakennus, joka toimi ruokala- ja ma-
joitustiloina. Nahkasaaren kämpän vanhin osa on 
vuodelta 1912 ja sitä on jatke u kaksikerroksisella 

rankorakenteisella osalla vuonna 1952. Rakennus 
on punamulla u, rimavuora u ja sen ikkunat ovat 
T – mallia. Rakennuksen sisustus on vuoden 1952 
remontin jäljiltä lähes sen aikaisessa asussaan ja ui-
ton aikaista esineistöä on runsaasti tallella. Ruokai-
lutilan elämänluukkukin on paikoillaan. Rakennus 
toimii nykyään kesähuvilana ja on osa Sotkamon 
erikoista vanhaa huvilaverkostoa, joista seuraava 
ja lähellä sijaitseva yläjuoksulle päin on kirjailija 
Ty i arraksen huvila. 

Tikkalanniemi – Sillankorvan pihapiirit sijaitse-
vat melkoisen lähellä Tenetin ja Mujehoulun ran-
toja. Rakennukset on polte u isonvihan aikaan ja 
todella vanhaa rakennuskantaa ei ole enää jäljellä. 

ihapiiri jakautuu kahtia, sillä Tikkalanniemen talo 
on ollut pitkään kahden kulmi ain toisiinsa sijait-
sevan talon yhteispiiri. Itäpuolen taloa on ale u 
nimi ää Sillankorvaksi. Talossa on vanha päära-
kennus, piha-ai a, nave a ja savusauna Tenetin 
puolella. Tikkalanniemellä on uudempi asuinra-
kennus, nave a, vanha isoluhti, sauna, savusau-
na, riihi ja latorati. Talon mylly on sijainnut Vihta-
mokoskessa, 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 kau a päästään suoraan 
pir iin, josta oikealle kuljetaan pariovien kau a 
saliin ja taas seuraavien pariovien kau a peräka-
mariin. irtistä ja salista pääsee kei iöön. eräka-
marista pääsee toiseen peräkamariin. Talo toimi 
kouluna vuosina 1892 – 1894, kun kunta vuokra-
si salin koululaisille ja kaksi huone a ope ajien 
asunnoiksi varsinaisen Naapurinvaaran koulun 
rakennusajaksi. Talo on nyt kaikin puolin hyväs-
sä kunnossa, sillä se on remontoitu sen historia 
huomioiden 2000 – luvun alussa. Salissa on erit-
täin hieno kajaanilaisesta kaupunkitalosta tuotu 
kaakeliuuni. Kuisti on aikaisemmin sijainnut talon 
länsisivulla yhteispihan puolella ja sen lisäksi on 
ollut toinen kuisti salin puolelle. ihoja on halu u 
eriy ää 1950 – luvulla omikseen, josta tämä kuis-
ti muutos johtuu. Talon länsisivulla on vanhasta 
kuistista muistona nyt puretun kuistin kiveys. 

ariovien avulla tilat pirtistä salin kau a kama-
riin muodostavat yksinkertaisen, mu a tehokkaan 
tilasarjan. Talo on peruste u pieneen rinteeseen 
ja kellarin päälle kohtalaisen korkean luonnon-
kivisokkelin päälle. Talon omistaa Valtasen suku 
Kajaanista. Kelloseppänä toiminut Jukka Valtanen 
on korjannut ullakon päätyjä asentamalla niihin ar-
vokkaan oloiset ruutuikkunat, jotka ovat erikoiset 
ja istuvat taloon yllä ävän luontevasti. 

Mujeholu.
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Tiilinave a ei sijaitse selkeästi pihapiirissä, mut-
ta yhdessä puuston ja vanhan tiepohjan kanssa se 
muodostaa oman nave apihansa talon koillis-
puolelle. Nave aakin on korja u ja sillä on suuri 
maisemallinen merkitys ohjavaarantien varressa. 
Nave a on rakenne u 1950 – luvulla pääosin tii-
lestä ja sen ulkoinen olemus on komea. 

Vanhan tien sivuun siirre y isoluhti on hyvin 
vanha. Sen kuluneisuudesta ja mm. säilyneen oven 
pukinsarvisaranoista päätellen se on rakenne u 
1700 – luvulla. Siirron aikana aitan kammioon on 
tehty koristelua, joka ero uu maalin vuoksi hurjan 
voimakkaana. Vanhat vuolet ja räystäskallistus eli 
kruusaus ovat tallella. Tämän rakennuksen koh-
dalla ennallistaminen tekisi ihmeitä. Talojen savu-
saunat sijoi uvat vierekkäin ja ovat vesirei iä mai-
semallisesti rikastu ava pari. Vanhan sillan luon-
nonkivipenkat ovat talon kohdalla yhä näkyvillä. 

Tikkalanniemen talo on valmistunut vuonna 
1958 ja sen ulkoasu on talonpoikainen. Vaakavuo-
ra u talo on kookas ja siinä on neljä kamaria, pir i 
ja kei iö. 1940 – luvulla rakenne u nave a on tii-
lestä 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 lukkoi-
neen ovat alkuperäiset. Rakennus sijaitsee osi ain 
pehmeikön päällä ja sen aikaisempi paikka onkin 
ollut pihapiirin pohjoissivulla. Rauramon isoluhti 
Tervossa, Ruokolahden aavolan luhti, Ontojoen 
Joenaluksen ja Naapurinvaaran er ulan luhdit 

ovat samaa mallia. Luhdin ja talon välissä on kor-
kea kuusikuja, joka johtaa rantalaiturille. ihatien 
varteen sijoi uva riihilato on perimätiedon mu-
kaan vanhin Tikkalanniemen rakennuksista, sillä 
se on perimätiedon mukaan sijainnut etäämpänä 
ja jäänyt isovihan aikaan pol ama a: siten se olisi 
todella vanha.  Latoja on kolme peräkkäin kiinni 
toisissaan, ja niiden lisäksi vielä tuoreempi riihi 
veturimaisesti ”keulilla”. Tämä jatas on ohjavaa-
rantien varressa maisemallinen kiintopiste. 

Tikkalanniemen vanha savusauna on perintei-
nen matala hirsisauna jyrkässä Tenetinjoen ranta-
penkassa. Se on korja u käy ökuntoiseksi aivan 
äske äin. Tenetin itäpuolella sijaitsevan Virtalan 
talon pihalla on vanha Tikkalanniemen kala-ai a, 
jota on nimite y puodiksi. Se on pieni otsa-ai a, 
jonka hirret ovat vain neljän tuuman vahvuisia. 

osket ovat hyvin kuluneita ja vanha sisäänau-
keava ovi pielipuineen on tallella. Rakennus on 
selvästi 1700 – luvulta piirteiden ja kuluneisuuden 
perusteella. Samalla puolen jokea sijaitsee Virta-
lanhaka – niminen rantahaka. Se ja sen vieressä 
oleva lepikko ero uvat ympäristöstään päätietä 
aja aessa. Vanhalla haka-alueella on yksi uu-
dempi talo, ja alue rajoi uu uuteen Kumparetien 
asuinalueeseen. Haka-alue ulo uu aina Mujehou-
lun rantaan saakka ja sillä on selkeä maisemallinen 
merkitys yhdessä Topinniemen kanssa. Topinnie-
men laaja ja matala lehmihaka-alue sijaitsee Muje-
holun etelärannalla, Kaarreniemen puolella. Osa 
Virtalanhakaa on muu umassa istutusten myötä 
kuusikoksi.

Tikkalanniemen talot.
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Tikkalanniemi on eri äin arvokas kul uurihis-
toriallinen ympäristö, jossa on kaikkia niitä ele-
men ejä, joita ohjelmassa pyritään tuomaan esille. 
Ympäristökohteena se on monipuolisuudessaan ar-
vokkain ja muodostaa yhdessä Sillankorvan kans-
sa rakennushistoriallisesti mainion kerroksellisen 
parin. ihapiirien kokonaisuus tulisi mahdollises-
ti ehjemmäksi, jos Tikkalanniemen vanha isoluhti 
siirre äisiin vanhalle paikalleen. Maisemallisesti 
Tikkalanniemi on eri äin edustava ja muodostaa 
selkeän por imaisen kohdan Vuoka ia lähestyt-
täessä tai si en Vuokatista Naapurinvaaralle saa-
vu aessa. Nahkasaaren kämppä on ui ohistorial-
lisesti arvokas ja rakennushistoriallisesti erikoinen 
jo sijaintinsakin puolesta. Tikkalanniemellä ja Nah-
kasaarella on tiheään liikennöidyllä venereitillä eri-
tyinen maisemallinen merkitys. Virtalanhaka on 
perinnemaisemana arvokas ja siitä saisi helposti 
matkailullisen kohteen päätien varteen. Tikkalan-
niemen kau a kulkee UKK – rei i. 

10.45 Tuhkalan laidun, Naapurinvaara (P)
romanttinen karkean maaston laidun, vanhoja raken-
nuksia

Tuhkalan vanha hevoslaidun on niukkalajikkeista 
kylvönurminii yä. Laitumella on kiviraunioita, 
haapoja ja raitoja. Kivikoiden ja laitumen reuna-
alueet ovat monipuolisempia kasvillisuudeltaan. 
Laitumella on visuaalisia arvoja. Tuhkalan vanha 
asuinpaikka on vielä jäljellä. Siellä on hirsiraken-
teinen pir irakennus kesäasuntona, romahtanut 
nave a ja horjuva piha-ai a. Harmaat ja kuluneet 
sekä osin romahtaneetkin rakennukset ovat ro-
man inen osa laidunta. Talo on ollut kuuluisa siinä 
isännöineen ”Uuleon” metsäherran Arvi Korhosen 
vuoksi. aikan ohi kulkee UKK – rei i.

10.46 Vaaralan laidun, Naapurinvaara (M)
maakunnallisesti arvokas laidunalue

Naapurinvaaran kylän keskellä, vaaran lakiosan 
peltojen kupeessa avautuu Vaaralan laidun. Maise-
mallisesti eri äin merki ävällä paikalla sijaitseva 
laidun muodostuu entisestä nurmipellosta ja nii-
tystä, joita elävöi ävät yksi äiset puut ja puuryh-
mät. Erityisesti entisen niityn reunamilla kukkivat 
vielä perinne iotooppien huomionarvoiset kasvi-
lajit, kuten särmäkuisma, ahomansikka, rohtotädy-
ke ja jäkki sekä eri äin runsaana esiintyvä ruusu-
ruoho. Alueella kasvaa myös ketoneilikkaa, mu a 
se saa aa olla istutusperäistä. Kymmeniä vuosia 
lammaslaitumena toimineen alueen käy ö pää yi 
vuonna 2000, mu a alue a on ainakin epäsäännöl-
lisesti niite y sen jälkeen. Tällä kasvillisuudeltaan 
monimuotoisella ja maisemallisesti merki ävällä 

Sillankorva.

Tikkalanniemen talon savusaunan ranta.

Myllyvihtamo.
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paikalla sijaitsevan niityn saaminen hoitoon olisi 
aiheellista. Viereinen Naapurinvaaran tanssilava 
saa aa kuitenkin aiheu aa häiriötä laiduntaville 
eläimille, joten nii o saa aa 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 pai-
kalla Vihtamokosken partaalla Vihtamolammen 
rannassa. Haan luoteisosassa kasvaa suuria kuusia. 
Niitä on myös kosken varressa, missä on louhik-
koinen, kääpäisiä lehtipuita kasvava kotkansiipi-
lehto. Kosken äärellä on kasvillisuudeltaan hyvin 
edustavia paikkoja. Lammen rannassa on nuorta 
koivikkoa ja pari valtavaa kartoissakin osoite ua 
maisemamäntyä. Aluskasvillisuu a leimaa nurmi-
lauha. Mesiangervoa ja vatukoita on ympäriinsä. 
Alueen erikoisuus on uhanalainen kaiheorvokki. 

Lammen rannassa on pieni sauna 1930 – luvulta, 
jolloin Tervon talon väki vie i paikalla pitempiäkin 
aikoja lehmän hoitoon lii yen. Lehmät talute iin 
Tikkalanniemen lossin ja myöhemmin sillan kau a 
Tervosta ja syksyllä takaisin talolle. äivi äisille 
lypsyille tultiin suoraan Tenetin virran yli veneellä.

Vihtamokoski on ikiaikainen myllykoski. Sen 
varrella oli mm. Tikkalanniemen, Riivalin, Määt-
tälän, Mustolan ja Tervon myllypalstat. aikalta 
löytyykin monia varsinaisen kosken sivuun tehtyjä 
vesijuoksuja myllyille.

Vihtamokosken haka on pienmaisemana hyvin 
roman inen ja pi oreski ympäristö. Se on helppo 
saavu aa veneellä Tenetin virran kau a. 

yhteispihapiirin vanhempi puoli
kivinavetta

Tenetin parras.
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5.11  
Ontojoki – Soidinvaara – Sumsa

kulttuurihistoriallisesti monipuolinen alue
Tervajärven talomuseo rautahytteineen ja perinne-
maisemineen
paljon rakennushistoriallisia kohteita ja perinneympä-
ristöjä

Sotkamon vesirei i jatkuu kirkonkylältä pohjoi-
seen ja si en itään kaunista Kiimasjärveä aina On-
tojoelle saakka. Ontojoki laskee idästä ja saa veten-
sä Kuhmon Katermasta. Ontojoen ja Soidinvaaran 
kylät sijoi uvat Kiimasjärven ympäristöihin, ja 
Sumsan kylä pohjoisemmaksi oman Iso Kiimanen 
-järveen laskevan Sumsajärven ympäristöön. Sum-
san 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 vanhakantai-
nen karjalainen sana (sumpsa), jolla tarkoitetaan 
nahkaista kaksiosaista kauppalaukkua. Myös Kuh-
mon puolelta löytyy Sumsa niminen järvi. Alueen 
historia on osin myös Kuhmon historiaa, sillä mo-
net taloista kuuluivat aikoinaan nykyisen Kuhmon 
Katerman kylään. Vanhoja asuinpaikkoja on pal-
jon, mu a Sumsajärven Niskalassa ja Huotarissa 
on asu u todella pitkään. Samoin Kurikassa eli 

Joenaluksessa, äärässä eli Kalliokoskella, Ruo-
komäellä eli Laatikkalassa ja Kalmoniemellä eli 
Tipaksensuulla on asu u heti 1600 – luvun alussa. 
Oikeastaan myös ohjois-Tipas kuuluu samaan ky-
lä-alueeseen, mu a koska Tipas muodostaa oman 
selkeän kokonaisuuden, on ohjois-Tipas tässä oh-
jelmassa liite y siihen.

Alueen arkeologiset löydöt keski yvät Kii-
masen rannoille ja muun muassa Ruokoniemen 
Jäneniemen hautalöydöt ovat herä äneet jo 1900 
– luvun alussa huomiota. Läheinen ori ja Karu-
liiniksi tunne u peltoaukea kertovat selkeää kiel-
tä sotilaallisista tapahtumapaikoista ruotusotilas-
torppineen. Kiimasen ympäristössä oli muitakin 
ruotusotilaiden Tolppa – nimisiä taloja ja sellaisia 
löytyy yhä Kalmoniemestä, sekä vanhan Siikajoen 
varrelta.

Ontojoen ympäristössä löytyy tätä nykyä kau-
niita perinnemaisemia vanhasta Kurikasta eli Jo-
enaluksesta ja samassa talossa vanha rakennuspe-
rinnekin muodostaa mielenkiintoisen kerroksel-
lisen kokonaisuuden. Lahdenperän makasiinit ja 
vanha kauppatalo ovat erikoisuuksia historiallisel-
ta kannalta. Ontojoen kylän kauppahistorian vah-
vuus näkyy yhä kahden yksityisen kauppamuseon 
kau a. Voimalaitos on modernin ajan rakennus 
patoineen.

Ikivanha Sotkamon vesireitti Joenaluksesta Vuokatille.
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Soidinvaaran nimi on helppo yhdistää lintujen 
soidinalueeseen. Kylän kantatalo Soidin eli nykyi-
nen Alatalo on ollut historian saatossa iso ja menes-
tynyt talo, jonka noteerasivat myös 1800 – luvun 
lopun kareliaanit tallentaessaan talon tekstiilejä. 
Juholaan eli Kuninkaanniemen taloon taas lii yy 
mitä herkullisin tarina ja maataloushistoriaa. Kal-
moniemen Kunnas Hiidenniemessä edustaa ohjel-
massa yhtä kauneinta ja eheintä jälleenrakennus-
kauden pihapiiriä.

Sumsan kylän alueella on siis useita rakennus-
perinteen kannalta komeita kohteita. Tervajärven 
talomuseo rautahy eineen ja rantamaisemineen 
on tietysti edustava, mu a niin on läheinen a-
lovaaran pihapiirikin sopiva edustamaan tyypil-
listä vaarakainuulaista kruununtorppaa. Sumsa-
järven Kotilanniemen ympäristö rakennuksineen 
on poikkeuksellisen hieno kievareineen ja vanhan 
Laatikkalan eli nykyisen Ruokomäki/Kivelän vii-
siosainen isoluhti on aitoista mahtavin Sotkamon 
alueella. Unohtaa ei sovi myöskään rakennushisto-
riallisesti ehy ä Uitinniemen pihapiiriä, joka kuu-
luu Sumsan kylään, vaikka sijaitseekin kaukana 
Kusianjärven rannalla. Tervajärvi, alovaara ja Ui-
tinniemi muodostavat rakennushistoriallisesti ar-
vokkaan kolmikon alle viisi kilometriä etäisyydellä 
toisistaan. Ontojoen tukkiero elu on historiallinen 

erikoisuus, joka ohjelman yhteydessä on omana 
kohteenaan, vaikka ensimmäinen ja historiallises-
ti tärkeämpi ero elupaikka ei ole säästynyt ajan 
hampaalta meidän ajoille.

Edelliset osoi avat alueen omalaatuisuuden, sil-
lä harvalla syrjemmällä sijainneella alueella Kai-
nuussa on näin monipuolista esiteltävää. 

11.1 Huotari, Sumsa (P)
kivikautinen asuinpaikka 

Huotarin kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Sumsa 
-järven ja Huotarin talon välissä, talosta etelä-lou-
naaseen. Asuinpaikka-alue on viljelysmaata, jon-
ka maaperä on savensekaista multaa. Löydöt ovat 
tulleet esille rantapellon pinnalta. Löydökset ovat 
olleet kiviesineitä, pii- ja kvartsi-iskoksia. Huota-
rin talon pohjoispuolelta Kivimännikön alueelta 
on löyde y useita mahdollisia ja varmistama o-
mia historiallisen ajan rautahytin pohjia. Sumsa 1 
Huotarin tila on ollut asu una 1600 – luvun alusta 
saakka ja se tunne iin aikaisemmin ennen isojakoa 
Katerma 2 Karppalana ja sitä ennen Ylisotkamo 62 
Karppalana. Huotarit muu ivat Kuhmosta myy-
tyään vanhan Ikolansa ajakkakosken rannalta 
seurakunnalle vuonna 1755.

Joenaluksen kauniit pellot.
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11.2 Joenalus, Ontojoki (P)
pitkä ja tuulinen historia
rakennushistoriallisesti merkittävä kokonaisuus
järvimaisemat
U. K. Kekkonen

Vanha Kurikkaniemenä tunne u talo sijaitsee erit-
täin hienolla niemellä Sotkamon vesireitin varrella. 
Läheisyydessä on nyt sekä Joenalus, e ä Kurik-
ka nimiset talot ja aivan varmuudella ei tiedetä, 
kumpi on varsinainen kantatalon paikka. Talo ni-
meltään Kurikanniemi on kuitenkin piirre y aika 
tarkoin Joenaluksen kohdalle vanhaan Kainuun 
kar aan vuodelta 1650 (Claes Claesson). aikalla 
on siis asu u hyvin pitkään, mu a koska se si-
jaitsi rappareiden kulkureitin ja talvitien varrella, 
tarkoi i se lähes ”säännönmukaista” rakennusten 
tuhoutumista ja asukkaiden pakoa. 

Talon virallinen nimi oli aluksi Ylisotkamo 72 
Kurikka, si en Tipasoja 21 Kurikka, kunnes iso-
jaossa sai nykyisen nimensä Sumsa 11 Joenalus. 
Talon historiaan lii yy vahvasti tervansoudun ja 
uiton historiaa. Edesmennyt presiden i U. K. Kek-
konen on pitänyt talossa majapaikkaa ollessaan 
nuorena miehen alkuna töissä puu-uitolla. Myö-
hemmin uiton Ontojoen erotuspaikka oli eri äin 
kookas Joenaluksen ja Huutoniemen väliin sijoi-
te u Kuhmosta Änä ijärveltä saakka alkavan uit-
toreitin pääero elukeskus. Joenaluksen rannassa 
toimi ero eluun kiinteästi kuulunut vorokki. (kat-
so Ontojoen ero elu ja niputuspaikka, Ontojoki)

Nykyisellään Joenaluksen pihapiiri on kerrok-
sellinen ja koostuu museaalisesti hienoista raken-
nuksista. ihapiirissä on kolme asuinrakennusta 
eri aikakausilta. Vanhin on perimätiedon mukaan 
1800 – luvun lopussa eri äin suurista hirsistä tehty 
pir irakennus, joka toimii nyt autotallina. Uudem-
pi hirsinen päärakennus vuodelta 1939 on sekin 
osin tallina, mu a sen muut osat on remontoituna 
siististi. Ontojoen kylällä oli koulu jo vuonna 1928, 
mu a se paloi 27.1.1940, jolloin tilapäiset luokka-
huoneet vuokra iin Joenaluksen talosta neljäksi 
vuodeksi. Tiilika eisessa eri äin hyvää hirsityötä 
olevassa rakennuksessa on avokuisti, pir i ja kol-
me kamaria. 

ihapiirin erikoisuus on hirsipintainen navet-
ta- ja lampolarakennus vuodelta 1900. Matala ra-
kennus koostuu suorasta nave aosasta(nave a, 
välikkö, lato) ja tanahuan takaisesta lampolasta, 
sekä pihan puolelle kulman muodostavasta hevos-
tallista. Navetan takana on 1970 – luvulla raken-
ne u AIV-torni. Nave a on huonossa kunnossa, 
mu a samalla myös alkuperäisessä asussa. Uusin 
asuinrakennus on tehty neliöpiirin yhdelle sivulle 
aivan oikein, mu a se on julkisivuiltaan valkoista 

tiiltä, joten se soveltuu huonosti ympäristöönsä. 
Sen paikalta on siirre y pihapiirin eteläpuolelle 
polun varteen eri äin hieno luhtirakennus. Raken-
nus on osunut maisemallisesti mahtavalle paikalle. 
Kaksikerroksinen kammioluhti on arviolta tehty 
1800 -luvun alussa.  Rakennus on mielenkiintoi-
nen, sillä vaikka siirron yhteydessä yläosien hirsiä 
on selvästi vähenne y, 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, joil-
la malkoka eet saatiin räystäillä sido ua parem-
min tuulta vastaan. Tämä ohjanmaalla yleisesti 
käyte y hirsituki on vain harvoissa sotkamolai-
sissa aitoissa.

ihapiirin pohjoispuolella on lisäksi mones-
sa eri käytössä ollut kaksiosainen liha- ja ruoka-
ai a. Sen takana rannassa ovat sauna ja kala-ai a 
(suola-ai a). Sauna on vanha liha-aitan vieressä 
aikaisemmin sijainnut vilja-ai a. ihan eteläpuo-
lella peltojen keskellä on lisäksi huonokuntoinen 
riihi vuodelta 1854 ja sen yhteydessä ruumenhuo-
ne. Kaikki nämä edellä mainitut rakennukset ovat 
yksinkertaisia ja koristee omia. 

Lahdenperän niemi lintuperspektiivistä.
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Eteläpuolen rannassa on ollut suuria kauppa-
makasiineja eli ai oja, mu a ne on siirre y ilmei-
sesti 1920 -luvulla Ontojoen kaupparantaan (katso 
makasiineista lisää kohdasta Ontojoen laivama-
kasiinit, Ontojoki). Vaikka makasiinit sijaitsivat 
lahden vastarannalla, on niiden avaimia pide y 
aluksi Joenaluksella. Tavaraa kuljete iin tuolloin 
veneillä ja laivoilla, myöhemmin autoillakin muun 
muassa Kajaanista. Laivat ovat töräytelleet pilleil-
lään Joenaluksen talon kohdalla asukkaille merkin 
avaimen tarpeesta, jolloin se on kiidäte y veneellä 
makasiineille. Makasiinien ovessa on presiden i U. 
K. Kekkosen nimikirjoitus, jonka hän on myöhem-
min matkoillaan Kuhmoon käynyt todentamassa.

Joenaluksen historia ja sen rakennukset ympä-
ristöineen ovat kul uurihistoriallisesti tärkeitä. 

ihapiirin hoito tulee vaatimaan suuren panostuk-
sen, jos rakennukset halutaan pitää jatkossa kun-
nossa. Rakennushistoriallisesti kunnossapidolle 
olisi perusteita. Tiivis neliömallinen pihapiiri on 
sinällään hieno, mu a tiilipintaisen talon raakaa 
ulkoasua on vaikea saada sopeutumaan siihen.

ellot, lehtomaiset rannat, entiset hakamaat ja 
rantojen kumpuilevat maastot ovat eri äin hie-
noa perinnemaisemaa. Kohteella on suuri järvi-
maisemallinen merkitys. Kohteen pohjoispuolella 
sijaitsee orin vanhan sotilastorpan paikka, jonka 
edustalta on löyde y myös kivikautinen asuin-
paikka. ori on ollut 1700 – luvulla Laatikkalan 
eli nykyisen Ruokomäen sotilastorppana, kuten 
on ollut myös Hoikka. Ontojoen vanhan uoman 
Kalliokosken kohdalla on Tolpan vanha ruotuso-
tamiehen torppa (katso Tolppa, Ontojoki).

11.3 Jänöniemi (Jäneniemi), 
Ruokoniemi, Iso-Kiimanen (P)
kiviröykkiöitä, pronssirengas

Jänöniemen röykkiöt sijaitsevat Nälkäsalmen poh-
joisrannalla olevassa Ruokoniemessä, Rantalan 
talosta noin sata metriä etelään. Vuonna 1933 pai-
kalta on toimite u Kansallismuseoon luurangon 
kaulalta poimi u pronssinen rengas. Alue on män-
tyä kasvavaa tasanne a, jossa aluskasvillisuutena 
on varpuja ja katajaa. Jänöniemen alueella on ollut 
viisi matalaa kiviröykkiötä, joista nykyisin havait-
tavissa 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 il-
meisesti penkomisen seurauksena. erimätiedon 
mukaan tukkilaiset ovat tutkineet paikkaa ja löy-
täneet osi ain edellä mainitun palaneen luuran-
gon renkaineen. Tästä röykkiöstä noin viisitoista 
metriä pohjois-koilliseen on toinen, muodoltaan 

epäselvempi röykkiö. Halkaisijaltaan tämä röykkiö 
on 3–4 metriä. Röykkiöt ovat mahdollisia hautoja. 
Vuonna 1954 paikalla tehtiin pieni kaivaus, joka 
oli ensimmäinen oikea arkeologinen maastotutki-
mus Sotkamossa. Niemi sijoi uu tiukasti Sotka-
mo-Kuhmo vesireitin varrelle, joten röykkiöitä on 
pide y rappareiden hautoina. 

11.4 Kallioisen voimalaitos, Ontojoki (V)
voimalaitoshistoriaa, kuuluu Oulujokivesistön valta-
kunnallisesti arvokkaaseen voimalaitosten kokonai-
suuteen
rakennustekniset ominaisuudet

Sotkamon reitin joet valjaste iin 1950 – luvulla 
sähköntuotannon tarpeisiin. Kallioisen voimalaitos 
oheisrakennuksineen on yksi Oulujokivarren val-
takunnallisesti arvokkaiksi luokitelluista voima-
laitoksista. Suunni elija on ollut ilmeisesti kajaa-
nilainen arkkitehti Eino itkänen. Laitos valmistui 
vuonna 1957, kuten myös sen läheisyydessä sijait-
sevat työnjohtajan ja käy ömiesten asuinraken-
nuksetkin. Rapa u voimalaitos on etoniraken-
teinen ja varuste u ainoastaan yhdellä tur iinilla. 
Rakennuksessa on yksi suuri sisätila ja eri äin suu-
ret ikkunat. Laitoksen pohjoissivulle on tehty suuri 
tukkinippujen siirtolai eista 1950 – luvulla ja sitä 
on käyte y 1970 – luvulle saakka (katso Ontojoen 
ero elu ja niputuspaikka, Ontojoki).

Asuinrakennukset ovat nykyjään yksityisomis-
tuksessa ja huvilakäytössä. Rakennukset ja yhtei-
nen rantasauna ovat säilyneet hyvin alkuperäises-
sä asussaan. Vinopon ivuoratut asuinrakennukset 
on tehty mäntyiselle kankaalle kaksikerroksisina, 
jolloin sauna- ja pesutilat on sijoite u alakertaan. 
Taloissa on hyvin yksinkertaiset avokuistit ja mm. 
lasisia ka otiiliä ullakon valon tuojina.

Vanha Ontojoen uoma kiertää pohjoisen puolelta 
ja on pajukoituneena kurjan näköinen. Viime ai-
koina on puhu u vanhan uoman kunnostamisesta.

Laitos asuinrakennuksineen on kul uurihisto-
riallisesti arvokas. Laitos on yhä alkuperäisessä 
käytössä ja hoidossa. Asuinrakennusten yhtenäi-
seen ulkoasuun jatkossakin kanna aa kiinni ää 
huomiota. Laitoksen ja asuinrakennusten välinen 
maasto on pajukoitunut umpeen ja kaipaisi ympä-
ristönhoitotöitä.

11.5 Korpikylän puronvarsilaidun, 
Koskenkylä (M-)
maakunnallisesti arvokas laidunalue

Korpikylän läpi virtaavan Matikanjoen rantamilla 
on hienoja lehmälaitumia. Matikanjoki alkaa Ter-
vajoesta ja loppuu Matikanjärveen. Matikanjoen 
ympäristö on ollut kuuluisaa tervanpol oalue a. 
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Koskelan tilan läheisyydessä on nuorehkoa har-
vaa lepikkoa ja ruokintakatos. Itäosistaan maasto 
on männikköistä katajamaastoa. Jokeen vie ävän 
törmän päällä on kuivan kankaan kasvillisuu a ja 
puron partaalla heinänii yä, jolla kasvaa mm. suo-
ohdake a ja suo-orvokkia. Alue a on laidunne u 
1940 – luvulta saakka ja se jatkuu edelleen. Laidun 
pyrkii osi ain rehevöitymään liikaa.

Alue on ympäristöltään erikoinen, sillä lehto-
mainen laidun ja puronvarsi sijoi uvat keskelle 
hiekkakankaita.

11.6 Koiravaaran laitumet, Sumsa (P+)
kaunis autoillenkin tavoitettava laidunalue

Tervajärven eteläpuolisen vaaran rinteillä sijaitsee 
Koiravaaran talo peltoineen, hakamaineen ja lai-
tumineen. Lepikkohaat ovat lähellä pihapiiriä ja 
metsälaitumet alempana vaaran rinteillä. Laitumet 
sijoi uvat kylätien varteen ja ovat autoillen helpos-
ti nähtävissä. 

Lepikoita on erilaisia ja eräässä niistä on maise-
mallinen koivukuja sekä viehkeä harmaa savusau-
na. Alue a on laidunne u pitkään, ja sen huomaa. 
Aikaisemmin niite yjä lepikoita käytetään edel-
leen laidunnukseen. 

Koiravaaralla ei ole enää vanhaa rakennuskan-
taa tallella lukuun o ama a vanhaa vilja-ai aa.

11.7 Kotila, Sumsa (P)
komea pihapiiri erikoisen kauniissa perinnemaise-
massa
hienot ja erikoiset aittarakennukset
vanhoja rantahakoja
kivikautisia asuinpaikkoja

Vanhan asuinpaikan Sumsan Niskalan maista 
vuonna 1923 erotetun Kotilan pihapiiri sijaitsee 
kauniissa niemessä Sumsajärven rannalla. Kan-
tatila Niskala on ennen isojakoa ollut nimeltään 
Katerma 11 Karppala. 

Kotila sijoi uu niemelle, joten sen pihapiiristä 
näkee järven kolmen suunnassa. Loivasti kaartuvat 
pellot ja kauniit rantapuut muodostavat yhdessä 
pihapiirin kanssa sykähdy ävän perinnemaise-
maympäristön. 

Kotilan ympäristöstä ja etenkin pelloilta on löy-
de y runsaasti vanhojen rakennusten pohjakive-
yksiä ja tulisijojen jäänteitä. Ne ovat herä äneet 
epäilyjä, e ä paikalla olisi asu u jo aikaisemmin, 
kuin nyt on tiedossa. Vanhin talossa säilynyt esine 
on Karppalan vanha tervapy y vuodelta 1716. Lä-
heisyydessä on mäntykankaita, joten tervanpol o 
on ollut ympäristössä väkevää. Suomalmin rauta-
hy ejä on perimätiedon mukaan sijainnut Kotilan 

peltojen paikkeilla ja siitä kertoisi myös läheisen 
kankaan nimi Rautaniemenaho.

Komeassa pihapiirissä on lautavuora u päära-
kennus, vanha nave a, komea pihaluhti, iso kok-
kitalli ja uudempi tuotantorakennus. Rannan tun-
tumassa sijaitsee kaksi vanhaa ai aa, joista toinen 
on eri äin vanha.

ihapiiri sijaitsee niemen harjun päällä ja on 
muodoltaan neliö. äärakennus on hirrestä ja tehty 
vuonna 1924, joskin vanhempi pir iosa on vuo-
delta 1910. Talo on peruste u porakiville ja sen 
yläkerta on ote u asuinkäy öön. Kuisteja on kaksi, 
toisesta pääsee suoraan pir iin ja toisesta eteisti-
lan kau a kei iöön, saliin ja kamareihin. ir i on 
kaunis ja valoisa hirsipintainen tila. Sali on muo-
doltaan hieno ja sisustus talonpoikaiskalusteineen 
kaunis. Talo on kokenut suuren remontin 1980 – lu-
vulla. irtin arvoa laskee siitä suoraan yläkertaan 
tehty porrastila, joka on kuitenkin arkikäytössä 
ollut toimiva ratkaisu.

Vuonna 1924 rakenne u hirsinave a on huo-
nossa kunnossa. Sitä on laajenne u 1950 – luvulla 
rankorakenteisella osalla. Kokkitalli on suuri ko-
koinen ja korja u perusteellisesti ympäristökes-
kuksen avulla. Tallin hirsien päät ovat koristeelliset 
ja kokkiosa on tehty kammiolliseksi. Yhtä runsaasti 
koristeltua kokkitallia ei Sotkamossa ole toista. Ra-
kennus lienee tehty noin 200 vuo a si en.

ihapiirin erikoisin rakennus on kaksiosainen 
pihaluhti. Sen tiloja on käyte y kievaritiloina tulisi-
joineen ja ikkunoineen. Kievari toimi yhdessä Nis-
kalan kanssa aina 30 – luvulle saakka. Varsinainen 
kievarihuone on maala u käsin tape ia imitoivilla 
koristekuvioilla (ns. juokseva koira voimakkaasti 
tyyliteltynä). Rakennus lienee tehty 1900 – luvun 
alussa ja se kengite iin em. kokkitallin korjauksen 
yhteydessä.

Rannan tuntumassa sijaitsevista aitoista toinen 
on vuodelta 1761. Ai a on epätavallisen syvällä 
kammiolla varuste u otsa-ai a ja sen sivuposket 
on leika u kaareville loville. Vanha ovikin on tal-
lella. Kolmilautaisessa ovessa on puulukko ja pu-
kinsarvisaranat tallella! Erikoisinta on, e ä 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 pit-
känurkkaa. Molemmat salvokset on tehty selvästi 
kirveellä vinopintaisiksi eli piilosulkaan. Ai a on 
konkree inen todiste eri kul uurien rajapinnasta 
ympäristössämme!

Aitan vieressä on arviolta noin 150 vuo a vanha 
suorasivuinen kala-ai a. Aitat muodostavat kau-
niin ja roman isen parin järven lahden tuntumassa 
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kiemurtelevan pihatien varrella. Ai oja on kengitet-
ty ja kate u päreellä edellä mainitun tallin korjaus-
ten yhteydessä.

ihapiirin ympäristö on kumpuilevaa peltoau-
keaa ja niemen rantoja kiertävät lepikko sekä van-
ha osin jo hävinnyt hakamaavyöhyke. Rantaan on 
tehty uusi savusauna. Kotilan ympäristö muodos-
taa kauniin perinnemaiseman ja toimii myös jär-
velle paikallisena maisemakohteena. eltoaukean 
eteläpuolelta sijaitsevalta hiekkatörmältä on löyty-
nyt kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Läheisyydessä 
on Rimpisuon luonnonsuojelualue ja Ruokojärven 
Natura – alue.

Kotila on runsas rakennushistoriallisilta arvoil-
taan ja ehdo omasti säily ämisen arvoinen koko-
naisuus. Talossa toimii Kotilan Luomutila niminen 
yritys.

11.8 Kukkovaara (Ylitalo), Sumsa (P)
vanha kruununtorppa vanhoine rakennuksineen

Vuonna 1836 peruste u Kukkovaaran kruunun-
torppa on tavallinen kruunun maille sijoite u 
asuinpaikka. Korkean vaaranselän etelärinne, jon-
ka etelä ja länsirinteille oli mahdollista kasketa ja 
perustaa peltojen lisäksi myöhemmin hakamaita, 
on kesyte y myös Kukkovaarassa ihmisen käyt-
töön.

ihapiiri on neliönmuotoinen, mu a pääraken-
nus on uusi u 1950 – luvulla. Sen lisäksi pihassa 
on nave a, talli, ai oja, lampola, sauna, vilja-ai a 
ja riihi latoineen. Kaikki rakennukset ovat hirres-
tä, kooltaan pieniä, koristee omia ja suorasivuisia. 
Nave a on tehty vuonna 1890, mu a lampolana 
toiminut rakennus sen takana on vanhempi. Talli 
lienee vanhin pihapiirin rakennuksista. Se sijaitsee 
navetan vieressä kulmi ain. Tallin takana on hir-
restä tehty pulpe ika oinen huussi. 
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Vuolumerkin perusteella vilja-ai a on rakennet-
tu vuonna 1880, mu a se vaiku aa vanhemmalta. 
Ai a toimii kotimuseona ja siinä on toiminut 50 
– luvulla paja, jonka välineistö on vielä tallessa.

Kukkovaara on rakennushistoriallisesti mie-
lenkiintoinen ja arvokas. Talon sivuilla on vielä 
jäljellä hakamaastoa. Kuhmon raja sivuaa taloa ja 
läheisellä Karpinkankaalla Kuhmon puolella on 
tervahautakeski ymä. 

11.9 Kuninkaanlahti, Soidinvaara (P)
kivikautinen asuinpaikka 

Kuninkaanlahden kivikautinen asuinpaikka sijait-
see ieni Kiimanen -järven Kuninkaanlahden itä-
rannalla Ruunaniemessä. Asuinpaikkalöydöt ovat 
tulleet esille Leppälahden tilan rantapellon alueel-
ta ja rannasta. Viljelyspellon kohdalta on havai u 
myös palaneita kiviä, jotka perimätiedon mukaan 
ovat antaneet aiheen viereisen Mustalahden nimel-
le. Löytöjä ovat hioimen katkelma, kvartsiesineitä 
ja iskoksia. 

Ranta-alue on historian saatossa ollut tunne u 
myös tervansoutajien venerantapaikkana ja lähei-
syydestä löytyy myös useita tervahautoja.

11.10 Kuninkaanniemi, Soidinvaara (P)
erikoinen tarina
komea päärakennus kivikellareineen
ministeri J. E. Partanen

ieni Kiimanen -järven kalliorantaisen niemen pel-
tojen keskelle sijoi uva talo on mielenkiintoinen ja 
sen historia paikkakuntalaisten mieliä kutku ava. 
Talon vanhin nimi Ylisotkamo 44 Juhola vii aa Ju-
holankylän alueeseen järven toisella puolen. Toi-
saalta Juholankylällä ei ole tie ävästi ollut koskaan 
Juhola nimistä taloa ja Juholankylän kantatalojen 
pitäisi olla vanhempia kuin Juholan, josta on tie-
toja 1600 – luvun lopulta alkaen. Lisäksi nykyinen 
talon nimi on korskea ja herä ää jo sinällään mie-
likuvia. Vanhoissa kartoissa talon nimi on Juhola 
ja sen länsipuolinen kallioniemi Kuninkaanniemi. 
Lisäksi perimätieto kertoo läheisen Kirjavalan 
(myös Kirjavainen) talon vanhan nimen olleen Ku-
ninkaanlahti. Talon numero muu ui 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 anne u asetus Kaarle I:n toimesta, ja tämä 
asetus kielsi hirvenmetsästyksen koko valtakun-
nan alueella. Kuninkaan kuoltua ja hänen poikansa 
Kaarle II:n noustua valtaistuimelle oli sano u laki 

Kukkovaaran museoaitta.

Kuninkaanniemen kattorakenne on tyypillinen, mutta todella 
hyvin tehty.

Kallioisen voimalaitos.
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yhä voimassa. Mu a tiedämmehän, e ä uuden ku-
ninkaan veri veti suurriistan perään. Ja kun käsi i, 
e ei salametsästys emämaassa käynyt päinsä ilmi-
tulema a, lähti hän seurueineen Suomen puolelle 
erämaihin. Täällä hän päätyi lopulta Kiimasjärven 
maastoon Juholan talon maille.

Täällä kohtasi si en eräänä päivänä kaksi met-
sästysseurue a toisensa. Toinen oli kuninkaan seu-
rue ja toinen Juholan isännän. Yhteisillä asioilla lii-
ku iin, vaikka luva omilla. Eikä sitä kummankaan 
seurueen käynyt salaileminen. Itse Hänen Majes-
tee insa mukanaolon ruotsalaisseurue salasi visus-
ti, mu a siitä huolima a 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 her-
kullista hirvipaistia, tarinoitiin, muisteltiin nykyi-
siä ja entisiä saaliita. Mu a si en nousee Juholan 
isäntä. Hän pitää puheen, lyhyen ja jämäräsanaisen. 
Hän päivi elee hirvien tekemiä tuhoja pelloilla ja 
viljelyksillä sanoen niitä paikoin jopa niin suuriksi, 
e ä talossa on joudu u turvautumaan jopa pe u-
leipään. Hän tunnustaa kyllä rikkoneensa lakia, 
mu a samalla toteaa, e ä joskus täällä erämaassa 
hätäkin on laki. Lopuksi isäntä kääntyy ruotsien 
päällikön puoleen ja lope aa sanoihin: Jos sinä, 
kunnioite u ruotsalaisen retkikunnan päällikkö, 
kerrot näistä asioista Kuninkaalliselle Majesteetille, 
sille Kalle – kuninkaalle, komonokalle, niin – kele 
on oleva sinun viimeinen pappisi!

Ruotsalaiset vakuu avat pitää suunsa visusti 
kiinni. Heidän päällikkönsä kii ää maukkaasta 
hirvipaistista ja kutsuu vuorostaan Juholan isän-
nän seurueineen huomenissa vastavierailulle 
omaan leiriinsä. Seuraavana päivänä maistellaan 
hirvipaistia ruotsien leirissä ja heidän päällikkönsä 
vastaa Juholan isännän eiliseen puheeseen. Mu a 
hänkään ei tyydy tavanomaiseen juhlatyyliin, vaan 
lope aa sen yhtä ponnekkaasti kuin eilisen illan 
isäntäkin: Kuulehan sinä kunnioite u ja tarmokas 
Juholan isäntä. Jos sinä vielä toisen kerran kutsut 
minua komonokka-Kalleksi, niin onpa tosiaan – 
kele silloin viimeinen pappisi!

Sana omaksi kalpenee Juholan isäntä. Aivan 
pelosta ja hämmästyksestä vapisevaksi, änky ää ja 
rukoilee anteeksi sopimatonta käy äytymistään ja 
vielä sopima omampia puheitaan. Mu a naurulla 
ja leikkipuheella kui aa kuningas kaiken. Ainoa 
mihin hän pelokkaan isännän velvoi aa on se, e ä 
kuningas seurueineen pääsee käymään Juholan ta-
lossa ja kylpemään suomalaisessa saunassa. Siihen 
isäntä suostuu mielihyvin. Jo samana iltana ruot-
salaiset kuninkaan johdolla saapuvat Juholaan. He 
kylpevät ja syövät kalakei oa, johon kala on saatu 

Kiimasen hyvistä nuo a-apajista. Sa uupa kalojen 
joukossa olemaan tavallista suurempi hauki. Nyt 
esi ää kuningas toisen vaatimuksensa: hauen sel-
käruoto on anne ava hänelle muistoksi Juholassa 
käynnistä. Ylen tyytyväinen on kuningas kestityk-
seen ja vieraanvaraisuuteen. ois 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 to-
denperäisyy ä on vaikeaa todistaa. Henrik Sp re, 
jonka suusta tarinan juuri olisi lähtöisin, on kyllä 
ollut kuninkaan seuralainen.

Kaarle I oli kuninkaana vuosina 1660 – 1697. Jo-
ka tapauksessa taloon lii yy Mustapartojen suku 
kiinteästi. Suku ilmestyi Sotkamon alueelle ny-
kyisen Vaarankylän Eerolan eli entisen ardalan 
taloon jo hyvin varhain ja osa siitä siirtyi Juholaan. 

Talo on ollut varakkaan leimalla varuste u ja ei 
aina ihan ansio akaan, sillä mm. vuonna 1930 sillä 
oli 28 peltohehtaaria muiden maiden lisäksi. 

Kaikki Kuninkaanniemen vanhat rakennukset 
on tehty vuoden 1884 tulipalon jälkeen. Toinen tu-
lipalo 1970 – luvulla tuhosi uudestaan rakennuk-
sista navetan talleineen ja makasiineineen. Komea 
luhtiai a kuitenkin jäi, samoin kuin päärakennus 
ja aitat, sekä rannan saunat. Kuninkaanniemi on 
ollut ns. mallitila, joka toimi opetuskäytössä ennen 
sotia. Taloon lii yy useita artasen suvun merkki-
henkilöitä, joista agrologi Juho Eemil artanen toi-
mi vuoteen 1954 saakka kunnan asutusneuvojana 
ja työvoimatoimiston johtajana sekä myöhemmin 
kansanedustajana ja ministerinä. 

äärakennus on tyypillinen ison talonpoikaisti-
lan asuinrakennus. ienen ja huoma avan kauniin 
umpikuistin kau a pääsee eteiseen, josta vasem-
malle on käynti kookkaaseen pir iin. Eteisestä suo-
raan pääsee kei iöön ja oikealle saliin. Kei iöstä 
ja salista ovat käynnit peräkamariin. Rakennus on 
tehty erikoisen laadukkaasti ja komeasta puusta. 
Talo on vuora u vaakapon ilaudoilla jo hyvin var-
hain, sillä talossa on ollut raamisahalaitos pohjois-
rannan tuntumassa. Hyvin monessa sotkamolaises-
sa vanhassa rakennuksessa on Kuninkaanniemen 
raamilla saha uja lautoja. Kei iöstä pääsee todella 
suureen ja pohjaltaan kaarevaan holvikellariin, jo-
ka on toiminut paitsi Kuninkaanniemen kellarina, 
myös kyläalueen varastona, sillä sen kau a on ke-
rä y muun muassa alueen kermalähetykset myyn-
tiin rintamaille. Kellari lienee ainakin Sotkamon ja 
jopa Kainuun suurimpia kiviholvikellareita ja se 
ulo uu aina talon ulkopuolelle saakka. Sen toisesta 
päästä on ollut aikoinaan toinen sisäänkäynti.
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Ruotsalaisella ka oristikolla varuste u hirsitalo 
on kokenut kovia viime aikoina ja sen remontointi 
on ollut suunni eilla.

Kuninkaanlahden erikoinen historia merkki-
henkilöineen ja tarinoineen ovat kul uurihistori-
allisesti arvokkaita ominaisuuksia. äärakennus 
on kunnosta huolima a hyvin komea talonpoikais-
rakennus, jonka sijainti maisemassa antaa sille yl-
vään olemuksen.

11.11 Kunnas, Kalmoniemi (P)
arvokas jälleenrakennuskauden pihapiiri

Kalmoniemen Kunnaanniemen kapealle selänteel-
le on sotien jälkeen peruste u puhdasverinen jäl-
leenrakennuskauden pihapiiri. eltojen ja koivik-
koisen järvenrantarinteen väliin sijoi uvat päära-
kennus, nave a, lato, ai a ja pihasauna. ihapiiriin 
tullaan peltoja sivuavaa pihatietä pitkin navetan ja 
ladon välistä. Rakennukset ovat tyypillistä 1950 – 
luvun mallia. äärakennus on purueristeinen puo-
litoistakerroksinen talo umpikuisteineen. Nave a 
on kookas ja pitkä rakennus, jossa on punatiilestä 
lehmänave a ja lautarakenne a lautarakenteinen 
varastosuoja. unaisen navetan pääty sijoi uu rin-
teeseen. Navetan päädyssä on herkistävän tyylikäs 
tuuliviiri. Lato on korkea ja kookas lautarakennus. 

iha-ai a on tehty 1960 – luvulla ja siinä on run-
koon upote u sisäänkäyntisyvennys. Sauna on uu-
si u 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 piha-
piirejä ei ole kuin muutama Sotkamossa. Hienosti 
hoide u ympäristö ja peltojen jatkuva viljely nos-
taa paikan statusta.

11.12 Käpylä, Ontojoki (P)
yksityinen kauppamuseo

Vuonna 1914 valmistunut pieni pir irakennus toi-
mii nykyään kauppamuseona Ontojoella. Talossa 
on alun perinkin ollut kauppa asuinkäytön ohella. 
Talon on rakentanut Kusti Mykkänen. Lähes neli-
ön muotoisessa rakennuksessa on pir i, ja kaksi 
kamaria, sekä kaksi kerrosta korkea umpikuisti.

Käpylä on toinen Ontojoen ja Sotkamon kaup-
pamuseoista, toinen on Lahdenperässä. Käpylällä 
olisi mahdollisuuksia toimia pienimuotoisena ylei-
sökohteena kesäaikaan.

Kunnas.

Palovaaran pirtin kuisti on talon päädyssä.
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niputuspaikka, Ontojoki (M)

Kaupunkeihin sijoitetut puunkäsi elylaitokset 
tarvitsivat puuta suuria määriä metsätalouden 
kehi yessä 1800 – luvulta lähtien. Helpoin ja oike-
astaan ainoa väylä liiku aa suuria puuta oli purot, 
joet ja järviväylät. Sotkamon itäpuolisen Kuhmon 
vesistön koko puu-ui o purkautui Ontojoen Siika-
kosken jälkeen Kiimasjärvelle. Aluksi ei ollut vai-
keaa erotella eri yhtiöiden puita toisistaan, mu a 
1930 – luvulla tuli uusia yhtiöitä samalle väylälle. 
Vuonna 1939 valmistui Ontojoen suuhun systeemi, 
jolla puut saatiin eroteltua eri yhtiöille. Ero elu oli 
suuri veden päälle rakenne u systeemi, jossa puut 
lajiteltiin paikan päälle veden varaan rakenne ujen 
laitureiden päältä lähes kokonaan käsivoimin. Lai-
turit ovat olleet pääasiassa puuta, mu a muutamat 
ovat olleet myös rautarakenteisia. Osassa laitureita 
on ollut kiinnite yinä veteen upote uja tynnyreitä, 
joissa seisoivat näppäräsormiset henkilöt (pön ö-
öriläät) ohjaamassa pienempää puuta oikeaan 
asentoon ja paikkaan. Lisäksi tarvi iin veneitä mie-
hineen valmistamaan tukkilau oja. Ero elusystee-
mi on aloi anut toimintansa vuonna 1937.

Ero elijat etsivät puihin leima uja merkkejä, 
jo a eri yhtiöiden puut saatiin omiin nippuihinsa.

Yhtiöitä, joiden puut eroteltiin, olivat mm. Kajaa-
ni Oy, Kymi Oy, Yhtyneet, Metsähallitus ja Suitua. 
Siikajokisuistossa ei ole enää jäljellä minkäänlaisia 
merkkejä uiton aikaisista ero elurakenteista. Huu-
toniemen edustalla niemenkärjessä on ollut suuri 
ruokalarakennus ja muita pienempiä rakennelmia. 
Joenaluksen puolella rannan tuntumassa on sijain-
nut vorokki eli suuri tukkinippujen kasaamisessa 
käyte y hevos- tai lihasvoimin toimiva pystykela. 
Ympäristössä on ollut muitakin tilapäisluontoisia 
rakennelmia.

Kallioisen voimalaitoksen valmistu ua 1957 
ero elupaikka siirtyi Kurikkalahteen Kiikarinlam-
mesta laskevan Sahin kanavan suulle. Lahdenperän 
rannassa ero uu yhä ohjauspuomeja rantaruovei-
kossa ja Huotarinlahdessa on tavara-autojen nipun 
pudotuspaikka tallella. Kallioisen voimalaitoksen 
osana on suuri ja vuonna 1972 käy ämä ömäksi 
jäänyt puun siirtoon tarkoite u siirtokoneisto, sil-
lä tuolloin ero elu loppui ja viimeiset niput uivat 
paikan ohi.

Edesmennyt presiden i U. K. Kekkonen on nuo-
rena miehen alkuna ollut Ontojoen uitolla töissä ja 
pitänyt majapaikkaa läheisessä Joenaluksen talos-
sa. Tuolta ajalta on tallella Lahdenperän suuren 
ranta-aitan alkuperäiseksi itsensä todistamat U. K. 
Kekkosen nimikirjaimet ja vuosiluku 1915.

Ontojoen uiton parakkirakennuksista yksi on 
siirre y Vuokatin Hyvölän talon maille ja toimii 
nykyään Vuoka i Husky Oy:n päärakennuksena.

Ero elu ja niputuspaikka ovat erikoinen muisto 
lähihistoriasta ja koska uiton rakenteita on pure u 
tarkoituksella vesistöistä, kohde on myös harvinai-
suus alallaan. 

11.14 Ontojoen kauppa ja makasiinit 
(Lahdenperä), Ontojoki (P)
kauppapiha
kauppamuseo
laivamakasiinit
U. K. Kekkonen
kaukonäkymä

Oulusta saakka Kajaanin ja Sotkamon kau a Kuh-
moon, sekä aina Karjalan puolelle ulo unut ve-
sistöjen ketju oli luonnollinen kaupparei i.  Sen 
varrella Ontojoen kohdalla oli pahoja koskia ja 
tavaroiden kuljettaminen, säilyttäminen sekä 
kauppaaminen onnistuivat paremmin, kun pai-
kalla oli rakennuksia, joissa tavaroita pystyi säi-
ly ämään. Näin syntyi tarve aitoille, joita oli käy-
tännössä Joenaluksen eli vanhan Kurikkaniemen 
talon rannoilla. 1800 – luvun lopussa tarkoitusta 
varten tehtiin kolme todella suurta yksikerroksista 
tavaramakasiinia. Laivaliikenteen kehi yessä tar-
vi iin parempi rantautumispaikka ja makasiinit 
pääte iin siirtää Kurikkalahden toiselle puolen 
Lahdenperän rantaan. Aitat aseteltiin paikkaan, 
josta näki suoraan Vuokatille. Alussa laivat kut-
suivat pilleillään ja valkoista lippua nostamalla 
Joenaluksen kohdalla talon väkeä avaamaan ai o-
jen ovet, mu a vuonna 1911 makasiinien viereen 
valmistui asuinrakennus, ja tämä käytäntö loppui. 
Laivoja olivat aluksi ”Sotkamo” ja vuodesta 1921 
lähtien 114 matkustajapaikkaa sisältänyt ”Vuoka i 
II”. Nämä liikennöivät Kajaanin ja Ontojoen väliä, 
välisataman ollessa kirkonkylän Laukkalahden 
Syväsalmessa. Suurin makasiineista (tilavuus sa-
ma kuin kahdella yhteensä) on siirre y Vuokatin 
asema-alueelle 1930 – luvulla ja toimii nyt siellä 
vieläkin varastona. Lahdenperän isäntä Heikki 
Hakkarainen sai kauppiaan luvan 1921 ja aloi i 
kaupan käynnin talonsa yhteydessä. Apulaisena 
toimi si emmin kirkonkylällä kauppaa harjoi a-
nut Vikke Hakkarainen. Kauppa kehi yi ja kan-
na i, sillä taloa laajenne iin L – muotoon lisäosalla 
ja rakenne iin nave a talleineen vuosina 1925–27. 
Ontojoelta kuljete iin tavaraa vielä 1920 – luvulle 
saakka aina Repolaa ja Miinoaa myöten, kunnes 
raja sulkeutui. Tiestön parannu ua varsinainen 
kauppatoiminta siirtyi Ontojoen kylän nykyiseen 
keskustaan Kuhmontien varteen, mu a sieltäkin 
kauppatoiminta loppui 1990 – luvulla. 



291

Nykyään kaikki Lahdenperän kaupan raken-
nukset ovat tallessa, mu a muun muassa autotal-
lina käyte y hirsirakennus on huonossa kunnossa. 

äärakennus on korkea luonnonkivien päälle tehty 
hirsitalo, jonka kuistissa toimii pienimuotoinen ja 
yksityinen kauppamuseo varusteineen. Kylällä on 
toinenkin kauppamuseo Käpylässä. Lahdenperän 
uudemman puolen ka o on mansardimuotoinen 
ja vanhemmalla puolella on normaali harjaka o. 
Talosta on mainio Vihtori Härkönen 1940 – luvul-
la o ama arkistokuva Kainuun Museolla. Nave a 
talleineen on hirsirunkoinen matala L – muotoinen 
rakennus. Sen ylisille johtavien luukkujen kohdalla 
on räystäsfrontoonit. Rannan tuntumassa on pie-
ni kala-ai a vuodelta 1855 ja rantasaunarakennus. 
Niemen kärkeen on tehty ui oyhdistyksen käy ä-
mä uudempi hallirakennus. 

Makasiinien ovessa on presiden i U. K. Kek-
kosen nimikirjoitus ja vuosiluku 1915, jotka hän 
käynyt todentamassa myöhemmin matkoillaan 
Kuhmoon. Hän oli nuorena töissä ui osavotassa 
ja majoituspaikkana oli Joenalus.

Lahdenperän kauppamakasiinit ja niihin lii yvä 
kauppapiha rakennuksineen on kul uurihistori-
allisesti merki ävä kauppakokonaisuus ja ainut-
laatuinen harvinaisuus Kainuussa. Rakennukset 
ovat rakennushistoriallisesti tärkeitä ja makasiinit 
Kainuussa ainoita laatuaan. Niillä on myös maise-
mallista merkitystä järvelle päin. Kaukonäkymä 
makasiineilta Vuokatille on yllä ävän voimakas 
visuaalisesti. Ontojoen ero elu ja niputuspaikka 
sijoi uvat kohteen lähiympäristöön.

Kohde soveltuisi mainiosti Sotkamon vesirei-
tin matkailulliseen hyödyntämiseen sen itäisenä 
etappipaikkana.

11.15 Ontojoen koulu, Ontojoki (P)
vanha tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus

Koulu on valmistunut vuonna 1945 samojen piirus-
tusten mukaan kuin tehtiin koulut Riekinrannalle, 
Kuninkaanlahdelle, Korvanniemelle, Rekivaaral-
le, Teerivaaraan ja Varisvaaralle. Hirsirakennus 
on hyvin yksinkertaista tyyliä klassisin piirtein. 
Rakennuksen pihan länsipuolella sijaitsee matala 
sivurakennus saunoineen ja pohjoispuolella on ur-
heiluken ä. Ontojoella oli komea koulu jo vuonna 
1928, mu a se paloi Talvisodan aikaan 27.1.1940, 
jolloin tilapäiset luokkahuoneet vuokra iin Jo-
enaluksen talosta. Koulutoiminta loppui vuonna 
1981. Läheisyydessä sijaitsee uiton tukkien lasku-
paikka. Nykyään koulu toimii kyläyhdistyksen ja 
maamiesseuran harraste- ja kokoontumistiloina. 
Taloa on korja u ahkerasti avustusvaroin ja se on 
komeassa kunnossa.

11.16 Pajusalmi, Kuninkaanniemi (P)
vanhoja rakennuksia

ajusalmen talo on peruste u historian kirjojen 
mukaan vuonna 1780. Tuolloin talo oli torppa, 
mu a sai talon oikeudet muutaman vuoden pääs-
tä. eltoja oli raiva u jo vuodesta 1771 alkaen. Ta-
lon numero on ollut Ylisotkamo 52, si en 45 ja iso-
jaosta saakka 49. Talo jakaantui myöhemmin kahtia 
ja toisen puolen nimeksi tuli Kirjavala. Kirjavalan 
perimätieto kertoo talon alkuperäisen nimen olleen 
Kuninkaanlahti.

Nykyään lähiympäristössä on useampikin ta-
lo, oikeastaan pieni kylä. ajusalmen talo on tehty 
vuonna 1900 ja sille on tehty laaja peruskorjaus 
vuonna 1977. Vaakavuoratun talon ikkunat ovat 
T-mallia ja suuri umpikuisti. Talo sijoi uu mäen 
harjanteelle ja talon edestä aukeaa komea näkymä 
etelään Iso Kiimanen – järvelle aina Riekinrantaa 
myöten.

ihapiirissä on talon lisäksi ai arakennus ja uu-
dempi tiilinave a. ihapiiristä on mahtavat mai-
semat Kiimasjärvelle. Ympäristö on järvelle päin 
laskevaa peltoa, vanhoja nii yjä, lehtoa ja lepikkoa.

ajusalmen päärakennuksella on rakennushis-
toriallista arvoa.

11.17 Palovaara, Sumsa (P)
kruunun metsätorppa pihapiireineen
korkeatasoista ja kansallisromanttisilla yksityiskohdilla 
viimeisteltyä rakentamista
rakennushistoriallisesti arvokas puunavetta

Jyrkkärinteiselle alovaaralle lähelle Tervajärveä 
on rakenne u ensimmäiset rakennukset vuonna 
1850, jolloin paikalle peruste iin kruunun metsä-
torppa. Jyrkkään kuusikkoon kivien sekaan syn-
tyi peltoja ja hakamaita pohjois- ja lounaisrinteille. 

alovaaraan tehtiin komea hirsinen päärakennus 
vuonna 1900. Samaan aikaan valmistui itse asias-
sa koko nykyinen rakennuskanta piha-aitan yhtä 
ai aosaa lukuun o ama a. ihapiirissä on nave a 
latoineen, talli kaluvarastoineen ja sauna läheisessä 
notkelmassa. ihatien varressa on lisäksi kookas 
riihi.

Noin yhdeksän metriä leveä pir irakennus va-
ruste iin jyrkällä katolla umpikuisteineen. irtin 
lisäksi päärakennuksessa on kolme huone a ja 
eteinen. Sotien jälkeen suku on jakanut talon eri-
koisesti: pir i on viety samalla vaaralla olevaan 

en ilään taloksi, jolloin alovaaran kuisti on 
siirre y eteläpäätyyn keskelle. Kuistilta on ollut 
kaksi käyntiä sisätiloihin, koska taloa asu i kaksi 
perhe ä. Tiloina ovat olleet tupakei iö ja kamari 
kummallakin. 
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Nyt talo on tyhjillään ja harmaa pihapiiri on tut-
kijan unelma. Rakennukset ovat erikoisen taiten 
tehtyjä ja niissä on tavanomaisesta poikkeavia piir-
teitä, jota osoi avat aivan erikoista amma itaitoa. 

ihapiiri on tiukka neliö. Aikaisemmin pihan-
puolella sijainnut kuisti on päädyssä nyt aivan 
kuin se olisi siihen tarkoite u. Kuistissa on todel-
la jyrkkä ka o ja sen yläosan vuorauslaudoissa on 
hakakoristeet. Talossa on 1920 – luvulle tyypilliset 
ikkunoiden kruunukoristeet, joita tapaa myös Soi-
dinvaaralla Alatalossa ja Korholanmäen Hyyrössä. 
Sisätilojen kalusteet ja varusteet ovat tallella.

Nave a on erikoisen hienoa käsityötä. Matalassa 
rakennuksessa on lehmipuoli, välikkö ja lato-osa. 
Navetan pienet neliruutuiset ikkunat ovat hyvin 
sievästi koristeltuja. Etenkin vesilaudan tukikonso-
lin muoto on kuin taiteilijan tekemä. Välikön ovet 
ovat vieläkin puusaranoillaan. Ihmetystä aiheut-
tavat navetan takana sisäkaton pinnasta räystään 
alle ulo uvat puulaatikot, joiden merkitys lienee 
lii ynyt tuuletukseen. Erikoinen ratkaisu, mu a 
osoi aa ennakkoluulotonta kekseliäisyy ä.

Talliai a on suorasivuinen hirsirakennus. Sen 
päätyyn harjalle on sijoite u kaunis sydämin ko-
risteltu metallinen tuuliviiri. Tallin sivulta pääsee 
hädin tuskin ero uvaa polkua myöten etelärintees-
sä sijaitsevalle kuopalle ja lehtonotkelmassa sijait-
sevalle kaivolle. Kaivon vieressä on hirsinen sauna. 
Kaivon päälle on tehty nelilappeinen ja yhteen pis-
teeseen jyrkästi huipentuva katos, jonka huippuna 
on keihäänkärkeä kuvaava veistos. Sauna on ehkä 
1950 – luvulta, ja sitä korja u hilja ain.

Kolmiosaisen piha-aitan vanhin osa on alkupe-
räinen vuonna 1852 rakenne u ai a. Ovi on alku-
peräinen ja aukeaa sisäänpäin puutappisaranoiden 
varassa. Uudempi osa aitasta on tehty muiden ra-
kennusten kanssa samaan aikaan. Ovet on pääl-
lyste y leveällä laudalla, vuorilaudat koristeltu 
hienoilla kruunukruusauksilla ja oven päälle on 
tehty kamanaikkunat. iha-ai a on kapeaa mallia. 

ihatien varressa sijaitseva riihi on jo pitempään 
ollut ilman ka oa ja se on lähestulkoon käy ökel-
voton. en ilän puolen talo toimii kesäasuntona. 
Sen sivurakennuksista on jäljellä ainoastaan tallira-
kennus. Talo muistu aa pitkälle alovaaran taloa, 
kuistikin on samanlainen ja ikkunoiden kruunuko-
risteet. Navetasta on enää rauniot jäljellä.

alovaaran pihapiiri on rakennushistoriallisesti 
hyvin arvokas kokonaisuus. Siinä yhdistyvät eri-
koisella tavalla perinteinen talonpoikaisrakenta-
minen, pyrkimys hyvään rakentamisen laatuun 
ja taiteellinen intuitio kansallisroman isine yksi-
tyiskohtineen. alovaara voisi olla vaikka metsän-
vartijan tilaa esi elevä museokohde. Asia on sikäli 
mielenkiintoinen, e ä Tervajärven talomuseolta on 

Komea Rinteen talo.

Palovaaran kaunis navetan ikkuna.
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matkaa alovaaralle vain neljä kilometriä. Uitin-
niemen komea pihapiiri Kusialla sijaitsee viiden 
kilometrin päässä (katso Uitinniemi, Kusianjärvi), 
joten nämä kolme muodostavat komean kolmikon. 

en ilän puoli täydentää alovaaran kokonaisuut-
ta omalla tarinallaan. Vaaran pohjoissivulla on kau-
nis ja varsin jyrkässä rinteessä sijaitseva leppähaka, 
joka käy ämä ömänä muu uu pian kuusikoksi 
takaisin. alovaaran peltoja viljellään ja se takaa 
ympäristön säilymisen hyvin pitkälle. alovaara 
on kohde, jota kanna aisi vaalia parhaan taidon 
mukaan sellaisessa kunnossa kuin se juuri nyt on.

11.18 Pori, Ontojokisuu (P)
kivikautinen asuinpaikka 
ruotusotamiehen torpan paikka

ori sijaitsee Iso-Kiimasen pohjoisrannalla olevan 
Kaatiolahden rannassa ja Ontojoen alajuoksun 
suun edustalla. Kivikautiset asuinpaikkalöydöt 
ovat tulleet esille talon ja siitä noin 300 m luotee-
seen olevan kesämökin ranta-alueilta. Löydöt on 
poimi u rannalta ja rantavedestä. Löydökset ovat 
kiviesineen katkelmia, sekä pii- ja kvartsi-iskoksia.

Rannan tuntumassa olevalla kummulla on si-
jainnut Ruokomäen eli vanhan Laatikkalan ruo-
tusotamiehen torppa, toinen talon ruotutorpista 

on sijainnut Hoikalla Sumsajärven puolella (katso 
Ruokomäki, Sumsa). 

aikalla on nyt pihapiiri, jossa on asuinraken-
nus, tiilinave a ja piha-ai a. Ai a on tehty 1930 
– luvulla ja muut 1960 – luvulla. ihapiirin puusto 
on komeaa ja vanhaa. ihalla ero uu 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 käy ämätön. unatiili-
ka oinen, hirsipintainen ja T-ikkunoilla varustet-
tu rakennus on mahtavan näköinen. Vuonna 1916 
Mustolanvaaran kantatalosta erotetun tilan pää-
rakennuksen perustus on tehty samana vuonna 
isoista kivistä. Rakennuksessa on toiminut Soidin-
vaaran koulu vuosina 1951 - 1953. Rinteen tila on 
pinta-alaltaan 240 hehtaaria. 

Hirsirunkoisen päärakennuksen sisätiloja ovat 
mm. iso pir i ja kamarit. Osa sisätiloista on sisus-
te u 1950 – luvulla. Taloon pääsee kahden kuistin 
kau a, avokuistin kau a eteiseen ja päädyn um-
pikuistin kau a suoraan koulutilana käyte yyn 
pir iin. 

Porin rannan arkeologiselta löytöpaikalta Siikajoen suulle, missä sijaitsi Ontojoen kuuluisa uiton erottelu.
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ihapiirissä on huonokuntoinen tiilinave a ja 
komea vilja-ai a. Ai a on neljä metriä kan iinsa 
ja suorasivuinen sekä koristeeton. Kaikissa raken-
nuksissa on tiilikate.

Rinteen talo on kiintopiste, kun Sotkamoa lä-
hestytään Kuhmon suunnasta. Rakennuksilla on 
kul uurihistoriallista arvoa ja niiden kuntoa on vii-
me aikoina kohenne u, sekä ympäristöä hoide u.

Mustolanvaara on yksi vanhimpia asuinympä-
ristöjä Ylisotkamossa. Sen ensimmäinen nimi oli 
Ylisotkamo 8 Laatikkala ja isojaon jälkeen 11 Mus-
tola.

11.20 Ruokolahti – Paavola, Ontojoki (P)
vanhoja rakennuksia
Vikke Hakkarainen

Ruokoniemen ja Ruokojärven välisellä kannaksella 
on peltoaukealla kaksi vanhaa ja harmaata taloa. 
Ympäristössä on hyvin eri-ikäisiä muita rakennuk-
sia ja kohde a voi siten sanoa ajallisesti kerrok-
selliseksi. Koska kantatila on välillä kuulunut eri 
kyläalueisiin, on sen rekisterinumerokin vaihtu-
nut usein: vanhin on Ylisotkamo 66 Ruokola, si en 
Katerma 24 Ruokola ja isojaosta eli vuodesta 1850 
alkaen Sumsa 5 Ruokolahti. Tila on peruste u 1760 
– luvulla. Vuoden 1746 kuvauksen perusteella Sot-
kamon ja Kuhmoniemen välinen talvitie on nous-
sut Kiimasjärven jäältä talon kohdalla ja edennyt 
Katerman Särkiselle maita pitkin.

Ruokolahdella on pitkään asunut Hakkaraisia, 
ja kuuluisin heistä on Vikke Hakkarainen, joka 
toimi uaan ensin serkkunsa Heikki Hakkaraisen 
kaupassa Ontojoen Lahdenperässä, perusti vuon-
na 1930 oman kaupan kirkonkylälle. Sitä ennen 
hän oli yhdessä Heikin kanssa harjoi anut myös 
autorahtitoimintaa Sotkamon ja Kuhmoniemen 
välillä.

Ruokolahdella on nykyään edellä maini u 
vanha päärakennus lähes paikallistiessä kiinni, 
uudempi talo ja nave a, sekä useita sivuraken-
nuksia. Vanha 1800 – luvun lopulla tehty hirsitalo 
on toiminut kouluna (Ruokojärven koulu) vuosi-
na 1952 – 1966. Tien pohjoispuolelta sijaitseval-
ta aavolan puolelta löytyy vanha päärakennus, 
komea isoluhti ja navetan jäänteet. Talon pir i on 
vanha Ruokolahden pir i ja siirre y 1900 – luvun 
alussa. ir iin on kytke y Ristijärveltä suurella 
työllä vesiä pitkin siirre y pieni pir irakennus. 
Sen vuoksi pohjakaava on erikoinen. Talossa on 
yksi umpikuisti suoraan pir iin ja toinen eteis-
tilamainen eteinen, josta on käynti saliin, kei i-
öön ja 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 la ialankut ja yhdestä puusta 
veiste y porras. Lisäksi peltoaukean länsisyrjällä 
on vanha riihi.

Kohteen vanhoilla rakennuksilla ja etenkin iso-
luhdilla on rakennushistoriallista arvoa. 

Kohteen ympäristö on pajukoitunut aavolan 
osalta lähes umpeen ja rakennuksia ei lehtiaikaan 
juuri tieltä erota. Ympäristön kannalta aavolan 
tilan peltojen käy ööno o olisi tärkeää ja raken-
nusten kannalta niiden kunnossapito vaatisi reilua 
panostusta.

11.21 Ruokomäki – Kivelä, 

vanha asuinpaikka
viisiosainen isoluhti, maakunnallisesti arvokas raken-
nus
perinnemaisema, laajat pelto- ja hakamaat
Natura 2000 kohde
kivikautinen asuinpaikka ja ruotumiehen torppa 
harjoituskenttineen

Ruokomäen ja Kivelän talojen yhteisluhti on pai-
kallinen kuuluisuus. Sen koko ja ikä vii aavat 
poikkeukselliseen varakkuuteen ja paikka onkin 
todella vanha asuinsija. Alkujaan talo on ollut 
Ylisotkamo 64 Laatikka, si en Katerma 4 Laatik-
kala 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 päärakennukses-
ta, suuresta hirsinavetasta, mahtavasta viisiosai-
sesta isoluhdista pehtoorin asuntoineen ja renki-
tuvasta, sekä suuresta määrästä sivurakennuksia, 
joista legendaarisin on ollut hirsistä tehty pyörä 
väentupa. Myöhemmin on jae u samalla aukealla 
sijaitseva Siirtolan talo. itäjän historian mukaan 
Ruokomäkeen ja Ruokolahdelle on tullut asutus 
1760 – luvulla, mu a rippikirjojen mukaan asuk-
kaita Katerma Sumsan Laatikkalassa on ollut jo 
asukkaita vuonna 1683, joten talo on alueen van-
himpia yhdessä Sumsan vanhan Karppalan kans-
sa. Ruokomäellä on ollut monta torppaa ja ruo-
tusotilaana muiden muassa sotamies org. Talo 
on ollut poikkeuksellisen suuri ja siitä todisteena 
on toinenkin ruotusotamiehen torppa eli Hoikka, 
jossa on talo nykyäänkin. Muut talon vuokrator-
pat sijaitsivat Kukkarossa ja Kallioisella. Vuodesta 
1860 taloja asu anut ääkkösten suku on peräisin 
Kuhmon Huuhilonkylältä. aikallisen ympäristö-
keskuksen johtajana vuodesta 2007 toiminut Kari 

ääkkönen on kotoisin Ruokomäeltä. 
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Laatikkalan komeasta rakennuskannasta ei ole 
paljoa jäljellä, mu a isoluhti kuitenkin. Ja se ei ole-
kaan mikään pieni asia, sillä kyseessä on viisiosai-
nen kaksikerroksinen isoluhti vuodelta 1804. 

Suomesta löytyy vain kourallinen vastaavia 
ai oja, mu a ne eivät sijaitse samanlaisessa mai-
semassa kuin tämä. Keskimmäisen aitan alakerta 
on oikeastaan hevosella läpiaje ava sola, mu a 
reikä on rakenne u jo varhain siististi hirsillä um-
peen ja tehty ovi muita ovia vastaavasti. äädys-
sä erillisenä rakennuksena on sijainnut pehtoorin 
asunto, mu a siitä ei ole enää jäljellä kuin kiveys. 

itkä kammio on koristeltu viidellä ruusuaukolla 
ja hirsien päitä sekä konsoleita on tyylitelty. Ala-
kerran ai oihin on kaikkiin omat sisään aukeavat 
ovensa ja yläkerran jokainen ruusukuvio on hie-
man erilainen toisiinsa nähden. Oviin ja kammion 
luukkuihin on tehty koristeeksi punamullalla ko-
roste u kalanruotokoriste. Räystäillä on käyte y 
siihir ä eli konsolihir ä, jonka avulla tuohikaton 
malat saatiin sido ua räystäältä, mikä oli hyvin 
tarpeellinen toimi tämän aitan rakennuspaikalla, 
jossa tuulella on vapaa valta. Alkuperäinen yh-
destä puusta veiste y aitanporras on yhä tallella. 
Ympäristökeskuksen avulla rakennusta on korja u 
ja kate uusi u kesällä 1997. Vanhimmasta ka eesta 
oli jäljellä tuolloin vielä muutamia neulasruoteita 
puunauloineen, mu a ne joudu iin vaihtamaan 
uusiin. Muuten ai a on alkuperäisasuinen. Raken-
nus on maakunnallisesti arvokas rakennushistori-
allinen kohde.

Ruokomäen talon pir i seisoo isoluhdin lä-
heisyydessä. Vanhoista rakennuksista on jäljellä 
myös pieni vilja-ai a pihatien varressa. Muuten 
Ruokomäellä ja Kivelässä on vain uudempia ra-
kennuksia, jotka eivät ole ai arakennuksen kanssa 
sopusoinnussa.

Isoluhti on rakennushistoriallinen helmi ja sen 
säily äminen on kunniatehtävä. Ruokomäen pel-
tomaisema sijoi uu laakean ja selkeäpiirteisen vaa-
ran rinteille ja laelle. uustoa on vain yksi äisesti 
pihoilla. ellot rajautuvat pohjoispuolella Ruoko-
järveen, joka on osin Natura 2000 -alue a. eltoja 
viljellään yhä Siirtolan asukkaiden toimesta, joten 
ympäristö säilyy avoimena. Vanhoja hakamaita 
löytyy joka puolelta Ruokomäkeä ja uu a käytös-
sä olevaa hakamaata Siirtolan mailta. ienmaisema 
on sekä iotyypiltään mitä moninaisin e ä visuaa-
lisesti kaunis. Ruokomäellä taivas tuntuu olevan 
lähempänä. Isoluhti on kuin linna Ruokojärven 
puolelta katso aessa.

Mahtava Ruokomäen ja Kivelän luhti.

Lehmiä Ruokomäen laitumilla.
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11.22 Soidinvaaran koulu, Soidinvaara (P)
1950 – luvun koulurakennus

Soidinvaaralla toimi tilapäisesti vuosina 1892 – 
1894 yksityinen koulu, jonka ope ajana oli neiti 
Maria Mustonen. itkän tauon jälkeen koulutoi-
minta alkoi taas 2.2.1946 Alatalossa ja varsinai-
nen koulurakennus valmistui Välitalosta (Soidin) 
lohkotulle maalle syksyllä 1953. Se on tyypillinen 
kansakoulurakennus, joita tehtiin samaan aikaan 
huoma ava määrä Sotkamoon ja muihin lähikun-
tiin. Koulu jakautuu kahteen osaan, joiden välissä 
on avoin pihanpuolelle ulo uva katos. Kookkaam-
massa osassa on kaksi koululuokkaa ja pienem-
mässä on koulun kei ola ja ope ajan asunto. Ra-
kennus on tiilika einen, siinä on rankorakenne se-
kä rimavuorilaudoitus ja korkea sokkeli etonista. 
Keltainen talo sijaitsee kauniilla paikalla komeiden 
puiden siimeksessä ja toimii yhä kouluna. Sen yh-
teyteen on valmistunut pieni liikuntasalirakennus 
1980 – luvulla.

11.23 Tervajärvi, Sumsa (museo V, 

talomuseoalue
rautahytti
arvokas haka ja niittyalue

Tervajärvellä Ärväänniemessä on asu u jo 1600 – 
luvun alusta saakka. Vuoden 1645 autiolue elossa 
mainitaan Tervajärveltä ekka Kapparin omistama 
talo ja se löytyy Claess Claessonin Kainuun kar-
tasta vuodelta 1650 nimineen. Tervajärven nimen 
perustana on tietysti tervan pol o ja siihen lii yviä 
hautoja onkin järven ympäristössä runsaasti. Jär-
ven pohjoispuolella sijaitsevat mäntykankaat oli-
vat kylän heikompiosaisten kaskikankaita, mistä 
muistona on Rahvaanaho -niminen mäen selkä.

Tervajärven talon lunasti si emmin An i Heik-
kinen ja talo on ollut Heikkisen suvun omistuk-
sessa siitä lähtien. Talo olikin pitkään nimeltään 
Ylisotkamo 17 Heikkilä, si en Ylisotkamo 12 Heik-
kilä ja vasta isojaon jälkeen Sumsa 13 Tervajärvi. 

aljoa ei talon historiasta tiedetä, mu a esimer-
kiksi 1800 – luvun alussa oli runsas viljasato ja 
mainitaanpa sitä tuodun kerralla jopa kahdeksalla 
veneellä myyntiin.

Sotkamo-Seura ry esi i vuoden 1977 alussa 
Tervajärveä talomuseoalueeksi. itkän keskuste-
lun saa eeksi talosta tehtiin museo, kun kunta osti 
paikan vuonna 1980. Talo ympäristöineen tutki iin 
ja saate iin museokuntoon, niin e ä kunnan hoi-
tama ja kunnostama kokonaisuus ava iin vuonna 
1984. Useaan o eeseen pohdi iin myös rakennus-
ten siirtämistä kirkonkylälle Syntiniemeen, mu a 
alkuperäinen paikka onneksi voi i.

Soidinvaaran koulu on tyypillinen 1950-luvun koulurakennus.

Talo Soidin eli nykyinen Alatalo.

Tolpan pihamaalta.
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Tervajärven talomuseo sijaitsee Sumsan kylällä 
noin 25 kilometrin päässä Sotkamon kirkonkyläs-
tä. ihapiiri on peltojen ympäröimänä Tervajärven 
rantapenkan päällä. ihapiiriä muoka iin kun se 
ote iin museokäy öön, ja pihaan johtavan uuden 
tien varteen tehtiin varastonäy elyrakennus run-
saalle käy ötavaramäärälle. Si emmin on uuden 
pihatien varresta nykyisen pysäköintialueen sivus-
ta löyde y rautahytin jäänteetkin. 

Hy i on Hakalan talosta noin 150 metriä poh-
joiskoilliseen ja Tervajärven talosta 300 metriä 
itään. aikalla on kumpare, jonka halkaisija on 2,5 
metriä ja korkeus 0,5 metriä. Kumpareesta pohjoi-
seen on halkaisijaltaan kolme metriä oleva kuoppa, 
joka on metrin syvyinen. Kyseessä ovat raudan-
valmistukseen kuuluvat hy ikumpu ja hiilimiilu.

Tervajärven päärakennus sijaitsee klassisesti 
pitkä sivu rannan suuntaisesti. Hirsipintainen ra-
kennus vuodelta 1866 koostuu kahdesta luonnon-
kivien päälle asetellusta rungosta. Rakennusajan-
kohta on huomiota herä ävä, sillä tuolloin ele iin 
pahimpia nälkäaikoja. Talossa on leveä ja rankora-
kenteinen ja pulpe ika oinen kuisti pariovineen, 
josta on ovi sekä pir iin, e ä porstuahuoneeseen. 

orstuasta pääsee köökiin ja kamareihin. ir i on 
valoisa ja sen uuni on suurikokoinen. Talo ikkunat 
ovat T-mallia ja niiden päällä on haukanikkunat ul-
lakolle. Ka o on päre ä ja piiput luonnonkivestä. 
Kulmi ain pihapiirin itäsivulla on vanha isoluhti. 
Rakennus on kaksiosainen ja – kerroksinen. Luh-
dissa on kapea kammio, jonka etuseinässä kaksi 
koristeruusua ja koristellut konsolien päät. Luhti 
lienee tehty 1800 – luvun alussa.

Taloa vastapäätä on hirsinen nave a- ja tallira-
kennus. Vaikka nave a on todella vanha ja se ei 
kuulu varsinaisen museon rakennuksiin. ihapii-
rissä on nimi äin uudempi talo, jonka varastotiloi-
na nave a toimii. Uusi 1970 – luvulla rakenne u 
talo on matala valkotiilipintainen ja muistu aa 
rakennusaikana vallinneesta yleisestä ymmärtä-
mä ömästä ja armo omasta ajan hengestä vanhaa 
ympäristöä kohtaan.

Navetan sivulla vanhan pihatien varressa on 
kaksi ai arakennusta, jotka on siirre y nykyisille 
paikoilleen pihapiirin länsipuolen pellolta polun 
varresta. Siirto on sääli, sillä nykyinen paikka on 
täysin ristiriidassa siihen nähden, miksi aitat teh-
tiin irti pihapiiristä: tulipalovaaran vuoksi. Aitat 
ovat vanhoja, mahdollisesti 1700 – luvun alusta. 
Kummatkin ovat lovetuilla poskilla ja kammiolla 
varuste uja. Ka eet ovat päre ä, mu a ovet eivät 
ole alkuperäiset, joskin ne ovat vanhat.

Vanhan tallinavetan takana on uudempi nave a, 
kuivaamo, riihi ja riihilato. Rannassa vanhan piha-
polun sivussa on sauna verkkovajoineen, peruna-
kuoppa ja pajan jäänteitä. Talon mylly on sijainnut 

järven takaa lähtevän puron varressa, mu a siitä ei 
ole enää jälkiä maastossa.

Uuden pihatien varteen on pystyte y karjakujaa 
merkkaavaa pystyaitaa.

Tervajärven esineistöä on paljon tallessa näyt-
teille aseteltuna. Sisustuksessa on pyri y tuomaan 
esille 1950 – lukua, jolloin taloon tuli ensimmäinen 
tieyhteys.

arasta Tervajärven museossa on sen lähiympä-
ristö eli sijainti kauniissa niemessä järven rannassa. 
Myös runsas esineistö tekee museosta mielenkiin-
toisen. Negatiiviseksi puoleksi voi sanoa uuden 
ja vanhan rakennuskannan hyvin ristiriitaisen yh-
distelmän. Se kuvaa tietysti totuuden mukaisesti 
1970 – luvun ajan henkeä, mu a ristiriita on niin 
voimakas ja silmiin pistävä, e ä se laskee yleisön 
silmissä kokonaisuuden arvoa. Yksi äisten raken-
nusten arvo on korkeaa luokkaa ja ovat edustavia 
alueen rakennuskantaa yleisesti ajatellen. Etenkin 
pir irakennus on yksi komeimmista vanhoista ta-
loista Sotkamossa. ikkuai ojen sijainti on väärä ja 
tekee pihapiiristä tekemällä tehdyn oloisen.

Tervajärven Ärväänniemen haka ja rantanii y 
sijaitsevat Tervajärven talomuseon vieressä. Ha-
kamaan harvahko puusto on harmaaleppävaltaista 
ja ken äkerroksen kasvillisuus vaihtelee tuorees-
ta niitystä kivikkoisten alueiden kuivaan nii yyn. 
Hakamaan huomionarvoisia lajeja ovat uhanalai-
nen ketonoidanlukko sekä huomionarvoiset vi-
lukko, nurmitatar ja jäkki. Lisäksi alueella kasvaa 
Kainuussa harvinaista peurankelloa sekä mähkää 
ja keltasaraa. ieni rantanii y on mm. siniheinän 
(Molinia caerulea) luonnehtima. Nykyisin alue 
toimii lampaiden laitumena, mu a aiemmin sitä 
niite iin. Alueelle on laadi u hoitosuunnitelma. 

Ärväänniemi on kesällä kuin se kuuluisa herran 
kukkaro ympäristönsä puolesta.

Tervajärvellä on poikkeuksellinen status. Koh-
de on kul uurihistoriallisesti eri äin arvokas 
kohde. Ympäristöä hoidetaan. Läheisellä alo-
vaaralla on todella kaunis vanha kruunutorppa 
rakennuksineen (katso alovaara, Sumsa) ja poh-
joispuolella Kusianjärven rannassa Uitinniemen 
arvokas pihapiiri (katso Uitinniemi, Kusianjär-
vi). Tervajärvi, alovaara ja Uitinniemi muodos-
tavat 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 
ienen Tervamäen ympäristössä on kaksi hakaa, 

jotka ovat arvokkaita perinnemaisemia. Toinen 
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sijoi uu lammen rantaan laskevassa jyrkässä rin-
teessä ja toinen Venäänsuon puolella mäkeä. 

Lammen puoleinen haka on puustoinen ja sen 
yläosassa on eri-ikäistä lepikkoa. Maapohja vaih-
tuu katajikosta soistuneeseen ja lehtomaiseen kan-
kaaseen. Rinteessä on näkyvissä myös vanha hyp-
pyrimäen pohja. Alue a niite iin 1930 – luvulle, 
jonka jälkeen hakaa on laidunne u.

ohjoisrinteen hiehohaka on entistä karjakujaa. 
uusto vaihtuu lepikosta koivuihin ja kuusiin. 

Maasto on vaihtuvaa, tuore a nii yä ja metsälaje-
ja. Länsiosassa on harvaa sekapuustoa ja kivirau-
nioita. Ympäristöstä löytyy mm. ahomansikkaa, 
metsäkurjenpolvea, poimulehteä ja heinätähtimöä. 
Keskellä rinne ä on vanha peltotilkku. Alue a on 
laidunne u 1950 – luvulta saakka.

Tervamäen haat ovat maisemallisesti erikoisase-
massa. 

11.25 Tolppa, Ontojoki (P)
vanhoja rakennuksia

äärän eli Väärävaaran ruotusotilaan Tolpan 
torppa on sijainnut Kalliokosken länsirannalla. 

äärä on ollut Kalliokosken talon vanha nimi, 
nyt sillä nimellä löytyy läheisyydestä toinen tila 
vanhoine taloineen. Kajaani Oy osti talolta koski-
osuudet ja Tolppa sisältyi kauppaan. Kajaani Oy:n 

toimesta paikalle rakenne iin vuonna 1955 pieni 
päärakennus, joka palveli myöhemmin Kallioisen 
voimalaitoksen työntekijöiden asuntona. Talo on 
nykyään yksityiskäytössä. Hirsirakenteinen talo 
on vaakavuora u, kate on tiiltä ja ikkunat T-mallia. 

ihapiirissä on talon kanssa saman ikäinen piha-
rakennus. ihaympäristö on vehreä ja hyvin hoi-
de u. 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, si en Ylisotkamo 29 ja iso-
jaon yhteydessä nimi numeroineen on muute u 
Ylisotkamo 33 Niemeläksi. Kalmoniemi -nimen 
pohjalla oletetaan olevan vanha tilapäisen hauta-
usmaan paikka. Sen sijainnista ei ole tietoa, mu a 
yleisesti oletetaan hautojen sijainneen Korkeessa, 
joka on komea hiekkaharju aivan niemen etelä-
rannan tuntumassa. Niemelän pihan yhteydessä 
on toinen pihapiiri, jossa on säilynyt vanhoja ra-
kennuksia. Kyseessä on Tölppä eli vanha Tolppa, 
ruotusotamiehen talo, josta on tietoja 1760 – luvulta 
saakka. 

Korkeen rannasta Vuokatille.
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Niemelässä ei ole vanhaa hyvin huonoa päära-
kennusta ja riihtä lukuun o ama a säilynyt van-
hoja rakennuksia. Huonokuntoinen talo on tehty 
1920 – luvulla. Riihen ikä ei ole tiedossa, mu a 
se lienee edellistä vanhempi. Hyväkuntoinen riihi 
on maisemallisella paikalla pellon sivussa talon 
pohjoispuolella.

Tölpässä on säilynyt useita vanhempia raken-
nuksia. äärakennus on tehty vuonna 1947 ja muis-
tu aa pitkälle vanhaa Niemelän päärakennusta. 
Kuistit ovat samanlaiset pulpe ika oiset ja umpi-
malliset. Tölpän vanhassa talossa on vaakavuoraus 
ja T-ikkunat. Nyt kesäkäytössä olevan talon piha-
piirissä on nave a ja lato, sekä varastorakennus. 
Niemelään ja Tölppään on tehty uudemmat raken-
nukset etäämmälle vanhan piirin eteläpuolelle. 

Tölpän vanha pitkänurkkainen nave a latoineen 
sijaitsee piirin pohjoisreunalla. Sen ja Niemelän na-
vetan välissä on mielenkiintoinen hirsirakennus 
varastona. Kyseessä lienee vanha pir irakennus, 
jolla on ikää toista sataa vuo a. Sen sivulla on li-
säksi kaksiosainen ja koristeeton piha-ai a.

Kaikkein vanhin ympäristön rakennuksista on 
rannan puolella yksikseen viihtyvä otsallinen vilja-
ai a, joka lienee tehty 1700 – luvun puolella. Sen 
vanha ovi pihtipielineen on tallella, mu a sen pie-
nakiinnitys on poiste u ja ovi on sijoite u pihtien 
ulkopuolelle rautasaranoiden varaan.

Tölppä on hieman hajanainen pihapiiri, josta 
vielä saisi todella edustavan talonpoikaisen ym-
päristön. 

Ympäristössä pitkin niemeä on kauniita pieniä 
laidunmaita, nii yjä ja rantalepikoita männiköi-
den lomassa. Niemen eteläpuolen kruunaa pieni 
ja kaunis Tolppainniemi.

11.27 Uitinniemi, Kusianjärvi (P)
kaunis neliöpihapiiri alkuperäisessä asussaan
perikainuulainen savusauna ja komea puinen navet-
tarakennus

Kauniissa, loivasti Kusianjärveen laskevassa nie-
messä sijaitsee vanha talonpoikainen pihapiiri. 
Läheisen Kusian talon vanha nieminii y on ollut 
pitkään talon laidunalueena hevosille ja lampail-
le, kunnes vuonna 1845 paikalle on muodoste u 
Uitinniemen kruununtorppa. ihapiirin kohdalla 
rannassa vaivoin pystyssä pysyvä saunarakennus 
on ollut perimätiedon mukaan paikan ensimmäi-
nen asuinsija. Nykyisen talon pir iosa on tehty 
niemelle 1900 – luvun alussa ja taloa on jatke u 
eri vuosikymmeninä nykyiseen kokoonsa. Neliö-
pihapiirin muukin rakennuskanta on 1900 – luvun 
alusta. 

ihapiirissä on päärakennus, talliai a ja talli, 
lantala ja nave a heinäsuojineen. Järvisivulla on 

Tölppä.

Kalmoniemen perinnemaisemat ulottuvat rantaan 
saakka.

Uitinniemen navetalta pihalle.
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kookas kaksiosainen piha-ai a. Rannassa on edellä 
maini u vanha savusauna ja uudempi sisäänläm-
piävä sauna. Toisella puolen pihapiiriä on vanha 
lato ja lahonnut ai a pellon sivussa. Talon vilja-ait-
ta on viety viereiselle kesämökille sivurakennuk-
seksi. ihatien varressa on hyvin heikkokuntoinen 
puimala. ihapiirin pohjoispuolella on vanhem-
man ja käytöstä poistetun pihatien varteen sijoi u-
va koivukuja. ihapiiri on säilynyt alkuperäisessä 
asussaan ja on siksi harvinaisuus. äärakennuksen 
ja talliaitan välissä on hyvin kapea kuja pihalle. 

äärakennus on koo u usean vuosikymmenen 
aikana ja se edustaa perinteistä mallia, jossa pir-
tin lisäksi on tilava eteinen sen takana sijaitsevine 
kei iöineen 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 tilo-
ja on sisuste u pahvein 1950 -luvulla. irtissä on 

pahvipinnat ja aito patsasmallinen uuni edushel-
loineen. Hellan sivulla ja upote una uunin kylkeen 
on erikoinen kivihyllykkö. Hellan ja uunin alla on 
karjalaismallinen puuruppu. iippu on ylös saak-
ka luonnonkivestä, mikä on harvinaista nykyään. 
Kei iössä on hella ja kamareissa pystyuunit. 

Kuisti on tyypillinen umpimalli, jossa on pario-
vet ja kirvestelinekin vielä tallessa. Eteisen ovi on 
kaunis ja leveä lautapienaovi.

Nave arakennus talleineen on sijoite u L-
muotoon vastapäätä päärakennusta pohjoisen 
puolelle. Nave aan katolla kytke y talliluhti 
talleineen on yhtä runkoa ja lienee tehty 1920 – 
luvulla. Nave a on osin samaa luokkaa ikänsä 
puolesta, mu a sen alaosa on uusi u 1950 – lu-
vulla, mikä ero uu nyt vain heikosti muusta ra-
kenteesta parempikuntoisina hirsinä. Navetan ja 
heinävintin välikkö on epätavallisen kapea (ver-
taa tavalliseen heinäsolaan), ja sen kohdalla on ns. 

Uitinniemen pihapiiri linnun silmin.
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räystäsfrontooni. Nave arungon ja tallin väliin 
sijoi uu osin vaaka- ja osin pystyhirsien varaan 
koo u aumaka oinen osa lantalalle ja karsinalle. 

ystyhirsi- eli ns. varhorakenne on vanhaa itäistä 
perinne ä. Tämä kohde on Sotkamon alueen toi-
nen muistuma tästä rakenteesta, toinen ja aivan 
karjalaismallin mukainen löytyy Riekinrannan 
Okkolan navetasta. erimätiedon mukaan Kuh-
mosta muu aneet ulkkiset rakensivat navetan, 
joten varhopuille löytyy selitys: Kuhmossa varho-
ja oli runsaasti ennen sotia. Uitinniemen navetan 
rannan puoleisessa päässä on umpivarauksella 
tehty lato-osa. Nave a ja talli ovat alkuperäisasui-
sia. Erikoisin navetan osista on vanha huussi: sen 
sisäänkäynti sijaitsee lähellä rakennuksen sisä-
kulmaa ja oven jälkeen noustaan huoma avan 
tilavaan yläkerran huonetilaan. Huussin pitkälle 
sisäseinälle on tehty todella suuresta puusta yksi 
yhtenäinen istuintaso, jossa on seitsemän istuin-
reikää! Lankku on huoma avan suuresta puusta 
ja sen sivuun on tehty vielä yksi pienempi ja alem-
malla tasolla sijaitseva lasten reikä.

Kaksiosainen piha-ai a on kaksi kerrosta kor-
kea ja suorasivuinen, sekä koristeeton. Sen ul-
ko-ovet ovat alkuperäiset. Vanha savusauna on 
ulkomuodoltaan ja mi asuhteiltaan perinteinen 
kainuulainen savusauna. Loivan harjakaton al-
la on tilava ullakkotila, ja varsinainen sauna on 

luonnollisesti hir ä pienine ikkunaruutuineen. 
Sen eteläpäädyn runko on tehty pyöreästä puusta 
ja pystylaudoitus pinnoista. Rantasauna on kau-
nis vaikka kuntonsa puolesta sen säilyminen on 
vakavasti uha una. Alkuperäinen ka o on lautaa 
ja sen päällä on osassa ka oa heikko peltiosa. 

ihapiirin ympärillä on peltoa, jonka reunoilla 
on lehtipuita ja ranta perinnekasveineen. Uitin-
niemi on vanhaa ympäristöä rakastavan toiveuni. 

ellon laidalla on hyvin heikkokuntoinen, tuohi-
ka oinen ai a, jonka etuseinää on ava u suuriauk-
koiseksi. Rakennus on mahdollisesti tuotu järven 
takaa Kusian talosta hevossuojaksi ja sillä lienee 
ikää yli kaksisataa vuo a.

Uitinniemi on rakennushistoriallisesti erikoisen 
hieno kokonaisuus. Navetan kohdalla yhdistyy 
mielenkiintoisesti kainuulainen ja karjalainen ra-
kennustapa. 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)

Jokikylän laitumilta.
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5.12  
Paakki – Torinkylä – Suovaara

vanhoja kaskitaloja
tarinat Juho Vesaisesta
Halmevaaran perinnemaisemat

Sotkamon pohjoisosiin sijoi uvat kylät ovat van-
hoja kaskimaisemia ja yhä tunne uja kauniista 
vaaramaisemistaan. Tämä kyläalue on laaja ja sen 
vanhimmat asuinpaikat lienevät Vihtamo- ja Jout-
senusjärven ympäristöissä. Vihtamo ( itsam ll) 
on merkinnyt 1500 – luvulla koko Sotkamon pitä-
jän alue a, mu a vakiintunut tarkoi amaan vain 
tätä alue a 1600 – luvun alusta saakka. Ruotsien ja 
karjalaisten raja sijoi ui 1550 – luvulla juuri näille 
main ja asutus levisi varsin nopeasti sen jälkeen 
itään.

Kaukaisemmat aakin ja Suovaaran rinteet ovat 
houkutelleet asukkaita 1600 – luvun lopulta läh-
tien, kun Torinkylän ympäristössä on asu u jo 
1500 – luvun lopulta alkaen. Laajalle levinneen 
Korhosten suvun alkujuuret Sotkamossa sijoi u-
vat Sipolankylälle. Claes Claessonin vuonna 1650 
piirtämässä kartassa paikalle on piirre y kolme 
taloa, joista kaksi on verotustietojen mukaan ollut 
laajalle levinneen Korhosten suvun kantataloja ja 
yksi Sirviöiden. arhaimmillaan 1800 – luvun alus-
sa taloista kuusi oli nimeltään Korhola / Korhonen 
ja samaa sukua oli esim. Metelissä ja iirolassa, 
sekä aakin nykyisessä Alatalossa. 

Torinkylään lii yy vanhoja tarinoita sissipäällik-
kö Juho Vesaisesta, joka teki 1500 – luvun lopulla 
pitkän vihan aikaan lukuisia kostoretkiä Vienaan, 
ja jonka sanotaan pitäneen paikalla leiriä sekä ja-
kaneen ryöstösaaliitaan. aikalla on ollut si em-
min Sirviön suvun kantatalo 1500 – luvun lopulta 
nykypäiviin saakka. Sirwiö nimisiä taloja on ollut 
1700 – luvulla alueella ainakin viisi kappale a, osa 
nykyisessä Ruokosessa ja yksi on ollut Nurmella.

aakin kyläalue on vanhaa kaskimaata, kuten 
myös sen pohjoispuolinen Halmevaara. aakin Vil-
milä on vanhimpia alueen taloja ja nykyään mm. 
Rinteen ympäristössä on vanhaa rakennuskult-
tuuria näkyvissä. aakin kylän alueella on hyvin 
laajoja vanhoja perinnemaisema-alueita, joista osaa 
ei ole vielä metsite y. Halmevaaran laidunalueet 
ovat maakunnallisesti arvokkaita.

Alueen arkeologisten löytöjen vähäisyys on sil-
miinpistävää. Joutsenuksen ja Vihtamojärven ym-
päristöstä kyllä saa aisi olla vanhoja rautahytin 
paikkoja, jos vain tarkoin etsisi.

Vanhan rakennuskul uurin edustajia on paljon. 
Ruokosen vanhat talot ja etenkin aitat ovat huomat-
tavan vanhoja sekä hyvin säilyneitä. Suovaaralta 

Halmevaaran vanhoille kaskimaille 
syntyneitä peltoja viljellään yhä.
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löytää vielä Tolpan eli ruotusotilaan tilan raken-
nuksineen ja Suovaaran talosta komean isoluhdin, 
sekä lähinaapuri Hemmilästä erikoisen pihapiirin.

erinnemaisemia on vaikka muille jakaa. Alu-
eella on vanhoja ja hakoja vähän joka syrjällä. 
Halmevaaran perinnemaisemista osa on maakun-
nallisesti arvokkaita ja paikka on kyllä katsomisen 
väärti maisemiensa puolesta yleensäkin.

12.1 Alanteen metsälaidun, 
Halmevaara, Paakki (M)

Alanteen tilan laaja laidunalue avautuu Halme-
vaaran länsirinteelle. Vaaran ylärinteitä hallitsevat 
kaskeamisen tuloksena syntyneet harmaalepikot, 
joiden lomassa on nii yaukeita. Vaaran alarinteillä 
kasvillisuus vaihtuu kuusivaltaisen tuoreen met-
sän kau a rämeeksi. Laitumella kasvaa Kainuussa 
harvinaista metsäorvokkia. Alue on ollut käytössä 
kymmeniä vuosia ja laidunnus jatkuu yhä lypsy-
karjan turvin. Laidunalueella on neljä latoa ja suu-
ria kiviröykkiöitä. Alueelle on laadi u hoitosuunni-
telma (katso lisäksi ”Notkolan haka, Halmevaara”). 
Alanteen metsälaidun on maakunnallisesti arvokas 
perinnemaisemakohde, johon lii yy Halmevaaran 
muut haka-alueet. UKK-rei i kulkee alueen läpi.

Alanteen laitumen alue on kauneimpia perin-
nemaisemakokonaisuuksia 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 (Eerik-
kilä) numeron 39. Näistä Erkkilä on erote u nyt jo 
puretusta Ruokosen kantatalosta (läheisyydessä 
tallella vielä Välitalo). Erkkilästä on jae u si em-
min Neuvola. 

Erkkilä on sekin vanha asuinpaikka, minkä voi 
päätellä vaikkapa pihapiirin rakennusten iän pe-
rusteella ja siitä tiedosta, e ä isossajaossa vuonna 
1844 talo oli kantatila. 

Erkkilä on yksi Fredrik Halosen pojilleen 
1800-luvun lopulla ostamista tiloista. Hänen poi-
kansa Heikki rakensi Erkkilän päärakennuksen 
noin vuonna 1923. Kivinave a on vuodelta 1930, 
joskin sen hirsisessä yläosassa on vuosiluku 1881. 

iha-ai a on kaksiosainen ja koristeeton, lisäksi pi-
hassa on lautarakenteinen varasto, heinälato, sekä 
rannassa sauna. Ylärinteen puolella on kaksi van-
haa ai aa, joista vanhemmassa on otsa ja seinässä 
kaiverre una vuosiluku 1801. Toinen aitoista lienee 

jo 150 vuotias ja siinä on koristeelliset hirsikonso-
lit. ikkuaitat ovat mainion näköinen pari! iirin 
eteläpuolella on lisäksi vanha riihi ja latorakennus.

Läheisyydessä on Neuvolan yhä asu u talo. el-
lolta on löyde y useita rakennusten pohjia ja mm. 
Ruotsin kruunu vuodelta 1732.

iha-ai a kätkee erikoisuuden, sen alla on ni-
mi äin kivestä holva u kellari. Tilan isännät ovat 
olleet kuuluisia kivenhakkaajia, joiden käsialaa 
ovat monen sotkamolaisen talon kellarit ja navetat.

Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas ko-
konaisuus. Sen tekninen kunto vaatisi nopeita toi-
mia etenkin kivinavetan kohdalla. ienmaisema on 
hieno. Kohde sijaitsee omassa rauhassaan piilossa 
kaikilta teiltä.

12.3 Hemmilä, Suovaara (P)
erikoinen asuinrakennus
vanhoilla pihapuilla maisemallinen merkitys kirkonky-
lälle saakka
vanha niittysauna
Suovaaran isoluhti

Katso aessa Hirvenniemeltä pohjoiseen voi huo-
mata kaukaisen vaaranselänteen, jolla ero uu 
muutamia suurten kuusten latvoja. Kuusten juu-
rella on Hemmilän talo, joka on erote u naapuris-
taan, kantatalo Suovaarasta vuonna 1928. Samalla 
kivenheiton etäisyydellä sijaitsevasta kantatalosta 
on siirre y sivurakennuksia, jotka löytyvät yhä 
Hemmilän pihapiiristä. Jyrkän rinteen nikamas-
sa sijaitsevassa pihapiirissä on erikoinen asuin-
rakennus vuodelta 1928, kaksiosainen piha-ai a 
vuodelta 1814, vilja-ai a vuodelta 1870, vuonna 
1830 tehty nii ysaunanakin palvelut savusauna ja 
riihi riihilatoineen. Suovaaran talosta löytyy vielä 
vanha ja eri äin kauniisti vuonna 1823 vuoltu iso-
luhti kammioruusuineen. Luhti on kaksiosainen 
ja – kerroksinen.

Hemmilän neljähuoneinen asuinrakennus on 
tehty hirrestä korkean lohkokivisokkelin päälle. 
Jyrkässä rinteessä sokkelin sisäpuolelle on synty-
nyt luonnollisesti lisäasuintilaa. Kellaria on nimi-
te y pir ikei iöksi (myöhemmin paja). Sen sivulla 
ovat lisäksi kiviset varasto- ja kylmäkellaritilat. Ta-
lossa on rakennusajankohtaan nähden tyypillinen 
jyrkkä ka o ja hyvin tehty lautavuoraus.

iha-aitassa on tuohimalkakate, joka on alka-
nut vuotamaan. Rakennus on koristeeton. Vilja-
ai a on suorasivuinen, suorilla poskilla ja siinä 
räystään hirsissä on reunakallistus eli ruusaus. 
Sauna on hyvin matalaa itäsuomalaista mallia ja 
käy ökunnossa. Se on sijainnut aikaisemmin niit-
tysaunana ja tuotu paikalle 1920 – luvulle. Sauna 
on harvoja todella vanhoja saunarakennuksia, 
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yleensä rakennustyyppi oli helposti sy yvänä 
varsin lyhytikäinen. Hirsinen nave arakennus 
on heikossa kunnossa, sillä kate on pe änyt.

Kohde sijaitsee erikoisessa vaaramaastossa ja 
pihapiirin rakennuksilla on jokaisella suuri raken-
nushistoriallinen arvo. Kunnossapidon puu eet 
tulevat kostautumaan nopeasti arvojen laskuun.

12.4 Heteahon suuri metsälaidun (M-), 
sivulaidun ja haka (P+), Halmevaara, Paakki 
maakunnallisesti arvokas metsälaidunalue

Heteahon metsälaidun on pääasiassa kuusivaltais-
ta metsää, johon lii yy myös kangaskorpea, rämet-
tä ja sekapuustoista metsälaidunta. Haka-alueen 
lounaisosassa on pienruohonii yä ja eteläosassa 
on harvaa koivikkoa. Lepikot ovat syntyneet kas-
kimaille, joita on niite y ja laidunne u aina 1950 – 
luvulle saakka. Heteahon mailla on virtava puro ja 
kirjolohiallas. Kohde on maakunnallisesti arvokas 
ja lii yy Halmevaaran suureen hakamaakokonai-
suuteen.

Suuren laitumen lisäksi tilalla on laidunkäytössä 
toinen pienempisivulaidun ja haka-alue. ienen 
laitumen puusto on koivua ja kuusta. aikoin on 
haka uja ja uudiste uja aloja, joilla vadelma rehot-
taa. Haka sijaitsee kylätien varressa. Aluskasvilli-
suus on nurmiröllin, nurmilauhan ja puna-ailakin 
valloi amaa. Alue a on kaske u, mistä kertovat 
kiviröykkiöt lepikossa. Laidunnus turvaisi alueen 
säilymisen. Harmaaleppää tulee suosia.

12.5 Kaukola, Vihtamo (P)
vanhoja rakennuksia

Rinteelänvaaran pohjoispuolella on vanhaa lehto-
maastoa, jossa kauniilla jääkauden muokkaamal-
la harjanteella sijaitsee Suoniemen (vanha Niemi) 
kantatalosta lohko u Kaukolan talo. ihapiiri on 
kerroksellinen, mu a sen vanha rakennuskanta on 
tallella. Uuden päärakennuksen lisäksi myös van-
ha on entisillä sijoillaan. Komeassa kaksikerrok-
sisessa hirsitalossa on mansardika o. Rimalauta-
vuora u, punainen ja T-ikkunoilla varuste u talo 
on nyt varastona, mu a kohtuullisessa kunnossa. 
Umpikuistin kau a pääsee suoraan pir iin ja siitä 
kei iöön ja kamarihuoneeseen.

Nave a on rakenne u 1940 – luvulla, ja uudem-
pi päärakennus 1970 – luvulla. Vanhan navetan yh-
teydessä L-muotoisessa sakarassa sijainnut talliosa 
on siirre y kauemmas pihapiiristä, ja se toimii va-
rastona. Uuden talon edessä sijainnut vuonna 1888 
rakenne u pariai a on myös siirre y vanhan talon 
sivulle. Yksikerroksisen ja suorasivuisen aitan pää-
tyyn on lisä y rankorakenteinen osa. Korkea.

Kilpelä.

Ruokosen Erkkilän riialaudat.



306  

ariaitan takana sijaitsee vilja-ai a 1930 – lu-
vulta. Sen pohjoispuolella rinteessä on vanhasta 
riihestä muoka u paja. ajassa on tallella ahjo ja 
välineistöä. Riihi ja lato pihatien varressa ovat huo-
nokuntoisia. Kaukolan ympäristöstä on löyde y 
useiden vanhojen rakennusten pohjia, joista osassa 
on paksu pikikerros. erimätiedon mukaan tilan 
mailla on vainoaikaan sijainnut karkupir i.

Kaukolan ympäristössä on paljon vanhoja haka-
maita ja lepikoita. Suurin osa niistä on nyt kuiten-
kin metsi ymässä.

Kaukolan vanhat rakennukset ovat rakennus-
historiallisesti huomionarvoisia ja maaston piki-
pohjaiset rakennuspohjat kanna aisi tutkia. Suo-
niemen pohjoispuolella sijaitsevalla Hevossuolla 
on osin vielä tallella huoma ava määrä vanhoja 
suoheinälatoja.

12.6 Kilpelä / Tuhkala, Suovaara (P)
hienot aitat, mainiot kaukomaisemat

Ylisotkamo 35 Kivijärvenä tunne u talo muu ui 
isojaossa 32 Kilpeläksi. Kantatalo jae iin kahtia 
1900 – luvun alussa. Syntyi Tuhkala, jonka navet-
ta- ja talousrakennukset olivat yhteiset Kilpelän 
kanssa aina 1930 – luvulle saakka. Kilpelään on 
tehty asuinrakennus uudelle paikalle kauemmas 
alarinteen puolelle vuonna 1944 ja silloin sen pi-
haan on siirre y komea pihaluhti Tuhkalan puo-
lelta. Kantatalon paikalle jäi mm. vanha vilja-ai a.

Nykyään juuri aitat ovat paikan vanhimpia ja 
huomionarvoisia rakennuksia. Vanha Tuhkalan 
talo on vielä olemassa, mu a se on muute u au-
totalliksi ja varastoiksi. 

Kaunis vilja-ai a on kaksikerroksinen ja siihen 
on rakenne u tuutit viljan pudotusta varten. Ylä-
kertaa on käyte y myös lihan säilytykseen, ja si-
säseinillä on kirjoituksia. Aitan tekevät erityisen 
komeaksi ruusaukset eli räystäskallistukset. Ai a 
on osin pahoin kulunut, ja sen iäksi voisi arvuutella 
noin 250 vuo a.

Kilpelän kaksikerroksinen ja kolmiosainen pi-
haluhti on eri äin hienoa käsityötä. Erikoisesti 
huomio kiinni yy salvoksiin ja ka ovuoliaisten 
kauniisti veiste yihin päihin. Mahtavuu a koros-
taa luhdin sijoitus rinteeseen. 

Kilpelä / Tuhkalan aitat ovat rakennushistorial-
lisesti arvokkaita. Näköetäisyydellä rinteessä sijait-
see vanha Suovaaran koulu, joka yhdessä kohteen 
ja Tolpan talon kanssa muodostavat mukavan nä-
köisen perinnemaisemaympäristön. eltoja viljel-
lään, mikä takaa parhaiten ympäristön säilymisen. 
Tuhkalan ympäristö on kumpuilevaa vaaranpääl-
lystä ja idästä etelään avautuvat mitä komeimmat 
kaukomaisemat.

12.7 Kivelän laidun, Paakki (M-)
laajakokoinen laidunalue, erittäin vaihteleva

Kivelän laaja haka ja metsälaidun sijaitsevat aa-
kinmäen koillisrinteessä ulo uen korpinotkon yli 
viereisen Lehmimäen lounaisrinteeseen. Laidun 
koostuu hyvin erilaisista osista, joista edustavim-
mat ovat harmaaleppävaltaisia hakoja. Lehmimä-
en rinteen haka on iotyyppinä näistä arvokkain. 
Sen kasvillisuus on tuoksusimakkeen täy eistä 
tuore a pienruohonii yä. aakinmäen rinteessä 
on jylhää lehtomaista puustoa, ja korpinotkossa 
on pieniä puroja kasveineen. Alue a halkoo UKK 
– rei i ja kylän valaistu latu-ura. Alueita on niite y 
1950 – luvulle saakka ja sen jälkeen niitä on laidun-
ne u. Alueella on paikkoja, joita uhkaa umpeen 
kasvaminen.

12.8 Koivuniemen haka ja 
metsälaidun, Sipolankylä (P)
tyypillisiä mutta toisiinsa nähden erityyppisiä laidun-
maita vierekkäin

Vihtamojärven pohjoispäähän sijoi uvan tilan ym-
päristössä on kapeita, lohkomaisia luonnonlaitu-
mia. Alueen kallioperä on granodiorii istä gneis-
siä. Yksi laidunlohko on pääasiassa sekapuustois-
ta hakaa, jonka kasvillisuudessa on metsälajeja. 

erinnekasvillisuu a edustavat muun muassa 
rönsyleinikki ja nurmilauha. Kallioisessa osassa 
lohkoa on nurmirölliä ja jäkkiä nii ymaisemassa. 
Toinen lohko on harmaaleppähakaa, jonka alus-
kasvillisuus on tuore a heinänii yä kasveinaan 
mm. nurmilauha sekä nii y- ja rönsyleinikki.

Kolmas lohko on kuusimetsälaidunta. Laidun-
nus jatkuu nykyisin usean hevosen voimin.

12.9 Komulan metsälaidun, Halmevaara (P)
osa Halmevaaran kaunista perinnemaisemaa
metsäorvokki

Laidun on osa Halmevaaran hienoa perinnemai-
semaa. Komulan laidun sijoi uu vaaran länsi-
rinteeseen Komulan peltojen alapuolelle. Vanha 
harmaalepikko on muu umassa kuusikoksi, jota 
laidunnetaan säännöllisesti. aikoin laidun on 
tuore a ja sekapuustoista metsälaidunta. Alueella 
kasvaa erikoistarkkailun alla harvinaista metsäor-
vokkia. Alueen lounaisosassa on lähde, jonka ym-
päristössä kasvaa hiirenporrasta ja mesiangervoa. 
Ympäristö on vanhaa kaskimaastoa, jota on niite y 
ennen laiduntamista. Laitumen yhteydessä on pari 
laidunpeltoa.
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12.10 Korkea, Korkeankylä, Paakki (P)
vanhoja rakennuksia

Aivan Sotkamon luoteisrajan tuntumassa Kontio-
mäen läheisyydessä olevan mäenharjanteen päälle 
on syntynyt talo, joka on saanut nimekseen Korkea. 
Ympäröivä maasto harjanteen ympärillä on alavaa 
ja talon kohdalta onkin yllä ävän pitkät näkymät 
kohti Kajaania. 
Korkean talo on kesäkäytössä ja yhä kaunis perin-
nemaisema hakamaineen ja lepikoineen on vielä 
osin tallella. Ympäristö on kaunista ja vanhaa pi-
hatietä pitkin kaakosta taloa lähesty äessä suoras-
taan maalauksellinen. ihapiirissä on pääraken-
nus, nave a, varasto, leikkimökki ja sivurakennus, 
joka on toiminut pienenä asuntona. 

äärakennuksen vanhin osa on pir i ja se on ka-
pearunkoinen. Siihen on liite y uudet kamarit si-
sältävä pääty 1940 – luvulla ja aseteltu kuisti run-
kojen nivelkohtaan. Samalla talo on tehty kaksiker-
roksiseksi. Ikkunat ovat kuusiruutuiset ja vuoraus 
rimalautaa. Taloa vastapäätä pihan pohjoissivulla 
on 50 – luvulla rakenne u harmaatiilinave a. Län-
sisivulla on hirsinen piha-ai a.
Leikkimökki on sievä ja sijoite u kauniiseen paik-
kaan pihlajakujan varteen. 
Korkean päärakennuksella on rakennushistorial-
lista arvoa ja pihapiirin ympäristö on perinneym-
päristöistä pitävän päiväuni, joskin hieman ränsis-
tynyt sellainen.

maakunnallisesti arvokas laidunalue päätien varressa

aakin koulun ympärille levi äytyvä laidunalue 
on maisemallisesti erikoisen keskeisellä paikalla 
paikallistien kahta puolta. Alueella on paikoin 
harmaaleppähakaa ja koivikkoja. Valtalajeja ovat 
nurmilauha, lampaannata ja nurmitatar. Aluet-
ta laidunnetaan enää harvakseltaan ja osi ain. 
Vaara-alueella on asu u satoja vuosia ja ihmisen 
kosketus on jokaisen aisti avissa paikan päällä. 
Siten laidunmaat yhdessä koulun ja sen korkean 
pihapuuston kanssa muodostavat päätien varressa 
hyvin selkeästi aisti avan por imaisen kohteen. 

Kohde on maakunnallisesti arvokas perinne-
maisema.

12.12 Loson haka, Losovaara (M-)
maakunnallisesti arvokas harmaaleppähaka

Suovaaran pohjoispuolella sijaitsevan Loson talon 
haka on kaksiosainen. ohjoiseen vie ävässä rin-
teessä on komea haka, joka on eheä kokonaisuus. 

Itäosissa on tiheä harmaaleppävaltainen haka. 
Maassa on sammalmä äitä ja maakiviä, joiden se-
assa kasvaa hieno kokoelma kasveja: metsäkurjen-
polvea, suo-orvokkia, rönsyleinikkiä, mesimarjaa 
ja metsätähteä. Osassa hakaa on tuoksusimake a 
ja nurmipiippoa.  Laitumen länsipää on kuluneem-
paa ja alueella on vanha pelto.

Loson navetan läheisyydessä on hirsilatoja ja ait-
toja. Rakennusten ja aitojen kokonaisuus elävöi ää 
kul uurimaisemaa. Alue a on niite y ennen 1950 
– luvulla alkanu a laiduntamista. aikallistien 
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 ulo uu 
etäälle pohjoisen puolelle ja rajoi uu Mikkolan 
talon peltoihin. Alue a halkoo ns. viinatie eli oh-
javaaralta Kuhmoon ulo uva päätie. Mikkolan 
ympäristö on perinnemaisemakohde tien varrella. 
Talosta on tietoja 1800 – luvulta saakka. ihapiiri 
on kerroksellinen ja sen huomionarvoinen vanha 
päärakennus on talo vuodelta 1939. Harjaka oi-
nen 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 haka-
maita laidunnetaan. Talon lähellä sijaitsee eri äin 
kaunis leppähaka. uusto on vanhaa ja siinä on 
runsaasti kääpiä ja jäkälää. uuston uusiutuminen 
on käynnissä. Alueella on runsaasti puna-ailakkia 
ja rinteen yläosassa nurmilauhaa, nurmirölliä ja 
nii yleinikkiä. Alarinteellä viihtyy saniainen. Alu-
eella kasvaa myös tuoskusimake a.

12.14 Notkolan haka ja 
metsälaidun, Halmevaara (-)
muutoksen alla oleva entinen haka

Notkolan tilan hakamaa on metsite y. Entisen ha-
kamaan puusto oli harmaaleppävaltaista ja tuoreen 
niityn luonnehtimaa ken äkerrosta elävöi ivät 
pienet ketolaikut. Huomionarvoisia lajeja olivat 
kissankäpälä ja metsäorvokki. Kaskeamisen tu-
loksena alun perin syntyny ä lepikkoa niite iin 
1960-luvun lopulle saakka, jolloin alue ote iin lai-
dunnuksen piiriin. Laidunnus pää yi 1990-luvun 
lopulla, jolloin haka ote iin metsätalouden piiriin.  
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12.15 Nurmi, Vihtamo (P)
vanha asuinpaikka
vanhoja rakennuksia
isoluhti
kivinavetan rauniot

Vihtamon kylällä verote iin jo 1570 – luvulla huo-
nemiehiä ja kylä merki iin virallisiin papereihin 
Vi am ll – nimellä. Rappasotien jälkeen 1600 – 
luvun alussa kylältä löytyi viisi veroa maksavaa 
taloa, joista yksi on ollut vanha Alasotkamo 5 Sir-
wiölä Torinkylällä. Talon maat on jae u kolmen 
savun kesken isossa jaossa, jolloin Sirviölästä on 
syntynyt Nuasjärvi 22 Tori, 23 Autiopelto ja 24 
Nurmen talo Vihtamojärven rantaniemelle. Näillä 
paikoilla oli siis asu u jo pitkään tätä ennen, peri-
mätiedon mukaan 1600 – luvulta saakka. Vanhim-
massa Kainuuta esi ävässä kartassa vuodelta 1650 
on paikalle piirre y talon merkki, mu a se lienee 
kuitenkin tarkoi anut Sirwiön tai Autiomäen taloa.

Nurmi sijaitsee kauniilla järvenrannan kumpa-
reniemekkeellä, joka ajoi ain on muu unut saa-
reksi kevä ulvien myötä. ihapiirissä on kolme 
vanhaa rakennusta. Asuinrakennus on tehty vuon-
na 1934, ja kaksiosaisessa isoluhdissa on veistomer-
kintä ”1884 HK”. Luhdin yläosassa on räystäskal-
listus eli ai a on tehty koreasti ”ruusulle”, kuten 
sano iin. Kolmas rakennus on kivinave a, jonka 
ka o on romahtanut. Sen kiveen on iske y valmis-
tumisvuodeksi sama kuin aitassa, 1884.

Rannan tuntumassa on lisäksi verkkoai a ja 
vanha rantasauna.

ihapiirin tuntumassa on syrjempää tuotu riihi-
rakennus, jonka hirressä on teksti ” 1870 Helenan 
päivänä”. Rakennus on hyväkuntoinen ja puna-
mulla u.

Nurmen ympäristö on pajukoitumassa umpeen, 
mikä on sääli, sillä pellot, niityt, hakamaat, lepikot 
ja suoniityt ovat aikaisemmin olleet kaunis ja mo-
nipuolinen ympäristö järven rannassa.

Nurmen rakennuskanta on rakennushistori-
allisesti arvokasta, mu a navetan kohtalo lienee 
sinetöity.

12.16 Paakinmäen entinen koulu, Paakki (P)
vanha koulurakennus alkuperäisasussaan
tienvarsimaisemakohde

Korhosen suvun asu aman Naapurinvaaran ja 
aakin välisen vaarajakson pohjoisosassa oli vielä 

1600 – luvun lopulla reilusti tilaa uusille taloille, 
jolloin aakinmäelle ase ui asukkaita Vilmilään 
ja Alatalon seudulle. 1800 – luvun loppuun men-
nessä väkimäärä oli kasvanut melkoiseksi, ja aa-
kinmäelle suunniteltiin koulua useaan o eeseen. 
Lopulliset piirustukset laati Kajaanin seminaarin 

veistotyön ope aja Eelis Veiste (aik. esterlund). 
aakinmäkeläisten haaveista tuli to a 1.9.1906, 

jolloin koulu aloi i vuokratiloissa toimintansa. 
Komea hirsitalo lohkokiviperustuksineen raken-
ne iin yhteisenä voimainponnistuksena Alatalosta 
lohkaistulla tontille, ja se vihi iin käy öön vuonna 
1911. iirustukset oli havai u hyviksi ja ne päätet-
tiin myydä altamon kunnalle 30 markalla. 

Ulkoisesti talo on tyyliltään klassinen ja värien-
sä puolesta kertaustyylinen. Taloon rakenne iin 
umpikuisti, pitkä eteistila uuneineen, luokka- ja 
veistosali, ope ajan huone sekä kei iö. Koulua 
päädy iin laajentamaan vuonna 1939, jolloin län-
sipäätyyn tehtiin toinen kuisti, josta oli käynti opet-
tajan asuntotiloihin. Uusi koulurakennus tehtiin 
vanhan viereen vuonna 1956. Vanhaa käyte iin 
erilaisiin kylän tapahtumiin ja kerhoihin, sekä eten-
kin lentopalloharrastukseen vielä 1980 – luvulla. 
1990 – luvulla kyläläiset tekivät taloon remontin 
yhteistyössä Kainuun Museon ja Kainuun Ympä-
ristökeskuksen kanssa. 

Paakki - Halmevaaran maisemia syysaamuna.
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Rakennus on hyvässä kunnossa. Sillä on huo-
ma avan pitkä historia koulurakennuksena ja yh-
dessä 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 sijoi uu koulun eteläpuolelle lähelle eltolan 
taloa. Alue on ollut pois käytöstä, mu a ero uu 
silti yhä edukseen. Vadelma, lepikko ja kuusen-
taimet valtaavat alaa. Lajisto on niukkaa, mu a 
siinä ero uu nurmirölli, joiden lomassa kasvaa 
pystykatajaa. Hakaan sisältyy pari pientä peltoa 
ja sen lävistää UKK – rei i. eltolan pieni vilja-ai a 
sijoi uu haka-alueelle. eritalon laitumet lii yvät 
Halmevaaran laajaan haka-alueeseen.

12.18 Peritalon laitumet, Halmevaara (P+)
taantuvia laitumia Halmevaaran suurella hakamaa-
alueella

Halmevaaran rinteillä sijaitsee kaksi erillistä e-
ritalon metsälaidunta. Vanhalle kaskimaalle syn-
tyneet lepikot ovat komeita laidunmaa-alueita. 
Länsipuolinen laidun on kylläkin metsi ymässä 
ja aluskasvillisuus on pääasiassa tuore a kangas-
lajistoa. Itäpuolinen laidun on sekin puustoltaan 
kasvamaan päin. Ylispuuna on koivua. Tien var-
ressa on kohteen hakamaisin osa, joka kasvaa jäk-
kiä, nurmirölliä ja puna-ailakkia. Tien sivussa on 
muutamia kiviröykkiöitä.
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12.19 Piirola – Piirala, Tuulimäki (P)
hyvin erikoinen pihapiirikokonaisuus vaaran laella
Korhosen suku

Naapurinvaaran taakse ihtamoon kulkeutui 
1600 – luvulla Korhosten sukua ja nykyisen Sipo-
lankylän Sipola eli Nuasjärvi 1 Korhola on suvun 
kantatalo. Siitä on erote u jo hyvin varhain Tuuli-
mäen iirala, jonka virallinen nimi oli vuoteen 1845 
saakka Nuasjärvi 2 Korhola. Claess Claessonin 
vuonna 1650 piirtämässä kartassa on ihtamossa 
kolme taloa, joista Tuulimäellä on kaksi taloa. Toi-
nen näistä on Sipola ja toinen mahdollisesti iiraala 
/ Korhola (Metelinmäen talo lienee ollut iiralaa 
nuorempi).

Nykyään vaaramaisemaan sijoi uvalla peltoau-
kealla on kerroksellinen kolmen talon pihapiiri. 
Vanha iirolan talo sijaitsee sen keskellä. erimä-
tiedon mukaan se on veiste y aakin Halmevaaran 
puista ja koo u pihapiiriin ensimmäiselle vuonna 
1900. Talon ja kaivon välimatkan takia pääte iin 
taloa siirtää nykyiselle paikalle vuonna 1917. Ra-
kennus on leveärunkoinen hirsipintainen talonpoi-
kaistalo, jossa on 9 x 9 metrin kokoinen pir i isoi-
ne patsasuuneineen, kamariksi muute u eteinen, 
kyökki ja väliseinän takana toinen asunto, jossa on 
sali ja kaksi kamaria tupakei iönä. Umpikuisteja 
rakennuksessa on kaksi, toinen pir iin ja toinen 
erikoisesti päädystä saliin. 

iiralan puolella on vanha ja pienempi taite-
ka oinen hirsitalo 1800 – luvun lopulta. Siihen 
on tehty mansardika o 1928 ja reipas remon i 
1980 -luvulla. Talon kuisti on niin ikään sijoite u 
päätyyn. iiraalan ja iirolan talot ovat pihapiirin 
länsipuolella, ja niitä vastapäätä on kaksi nave aa, 
joiden välistä saavutaan pihapiiriin. Navetat ovat 
hirsirakenteisia ja niissä on solat ja lautarakenteiset 
latotilat. iirolan talon puolelta on siirre y piha-
ai oja syrjemmäksi ja niiden tilalle on rakenne u 
uusi tiilitalo. unatiilisenä se ei ole pahin mahdolli-
nen vaihtoehto vanhassa pihapiirissä ja matalana se 
antaa hierarkkista tilaa suurelle päärakennukselle. 

iirolan pellon syrjällä on em. piha-ai a, jossa 
on kaksiosainen luhtiosa ja rankorakenteinen va-
rasto. Sen takana on vilja-ai a 1800 – luvulta, jonka 
erikoisuutena on lippakatos oven päällä. Muuten 
ai a on koristeeton ja suorasivuinen. 

Koska iirolan talossa on kaksi puolta, toisen 
puolen tarpeelliset kotieläintilat on tehty länsi-
puolen pellolle pihapiiristä johtavan saunapolun 
jatkeeksi. Nave a on hirrestä ja siinä on lautainen 
lato-osa ja siihen on kytke y kiinni vanha ai a. 
Ympäristössä on latoja, saunoja ja riihiä vähän jo-
ka puolella. Rakennukset sijaitsevat laajalla pel-
tokummulla, jota rajaavat lepikot joka suunnasta. 
Kaikesta näkee, e ä paikalla on asu u pitkään. 

Kohde vaatisi perusteellisen rakennus- ja ympäris-
töinventoinnin, paikka tarjoaa paljon tutki avaa.

iirola – iiralan yhteispihapiiri ympäristöineen 
on aito kainuulainen vaaran laelle syntynyt taloyh-
teisö, jonka rakennuskannasta on vielä paljon jäljel-
lä. Se on kul uurihistoriallisesti mielenkiintoinen 
soppa ja rakennushistoriallisesti arvokas. eltojen 
syrjät, hakamaat ja lepikot muodostavat Tuulimä-
ellä suuria yhtenäisiä alueita vieläkin, erityisesti 

iirola – iiralan läheisyydessä.

12.20 Rinne, Paakki (P)
vanhoja rakennuksia
savupirtti
isoluhti

aakinmäen etelärinteellä pelto- ja nii ymaiseman 
keskellä on komea talovanhus, jonka pir i on eri-
koisen vanha. erimätiedon 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, mu a 
isojaossa saanut nimekseen Nuasjärvi 35 Alatalon. 
Alatalo on ollut aakinmäen ensimmäinen veroa 
maksava talo. Kylän koulun ton i on lohkaistu 
Alatalon maista.

Alunpitäen pir i on kuulunut rakennukseen, 
jonka harja on ollut poikkisuuntaan nykyiseen 
nähden ja sen ero aa mm. pirtin ka orakenteista. 
Laipio on tyypillinen savupir iholvi ja sen alapin-
nassa vuoro elee leveä kirveellä veiste y haljaslo-
so sekä kolme pientä pyöreää puuta koko laipion 
alueella. Tämä on ainoa täysin säilynyt vanhakan-
tainen savupirtin laipiomalli Sotkamon alueella. 

irtin lisäksi talossa on pieni umpikuisti, kei iö 
ja kaksi tilavaa kamaria. Ikkunat ovat T – mallia 
ja räystäät pitkät. Talossa on asunut rautatien ra-
kentajia 20 – luvulla ja se on äske äin jäänyt kesä-
käy öiseksi. 

ihapiirissä on pieni isoluhti ja kookas vilja-
ai a, sekä Alatalon talon rauniot. Isoluhti on arvi-
olta 1700 – luvun lopulta ja tyypiltään rintamallia 
Aitassa on kaksi kerrosta ja osaa. Toisen aitan oven 
paneelikoristelu on tyypillinen 1700 – luvun lo-
pun rakennusten kalanruotomalli. Aitan jatkeena 
on rankarakenteinen varastorakennus.

Vilja-ai a on tyypillinen koristeeton ison talon 
kaksikerroksinen ai a. Rakennus lienee noin 150 
vuo a vanha.

Rinteen rakennukset ovat rakennushistorialli-
sesti arvokkaita. Alatalon ympäristössä on poik-
keuksellisen paljon vanhoja hakoja, nii yjä ja lepi-
koita. 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 metsä-
laitumesta. Niukkalajinen maasto on kumpuilevaa 
ja paikoin hyvin märkää. Edustava lepikkohaka on 
tyypillinen vanha nii y, jonka laidunnus on aloi-
te u 1930 – luvulla. Haan yhteydessä on peltoa.

12.22 Suovaara, Suovaara (P)
isoluhti

Katso vanhan luhdin tiedot kohteesta Hemmilä, 
Suovaara.

12.23 Suovaaran entinen koulu (P)
kivikoulu maalaismaisemassa

Koulunkäynti kylällä on aloite u yksityistiloissa 
Tolpan talossa 30.8.1927. Kivinen koulurakennus 
valmistui vuonna 1939 eli juuri ennen sotia. Kivi-
nen ja rapa u kaksi luokkahuone a sekä ope ajan 
asuintilat käsi ävä talo on hyvin kasarmimainen. 
Ikkunat ovat ruutumallia, ja nurkkia on korostet-
tu pilasterimuodoilla ja kissanpenkeillä. Rankora-
kenteinen, rimavuorilaudoite u ja punamulla u 
piharakennus on myös tallella. Mainio rakennus-
pari on hyvin juhlava etelärinteen lehtomaisessa 
ympäristössä. Ylärinteen puolella on urheiluken ä.

12.24 Tolppa, Suovaara (P)
vanhoja rakennuksia

Vanha ruotusotamiehen torppa sijaitsee vanhan 
kantatila Kilpelän läheisyydessä. Rasilan talosta 
lohko u tila on vuodesta 1899 kuulunut Tolosen 
suvulle. ihapiirissä on päärakennus, nave a, tal-
liai a ja vilja-ai a. Tilalla toimii nykyään Marjatila 
Kuusela, jonka tuotantotilat ovat pihapiirin ulko-
puolella. äärakennus on kunnoste u asuintiloik-
si. Talo on tehty hirrestä vuonna 1934. ihapiirissä 
on 1950 – luvulla rakenne u tiilinave a, varasto, 
riihi ja vanha Rönkön talosta Rekivaarasta tuotu 
vilja-ai a. Aitassa on kaunis alkuperäinen sisään 
aukeava ovi maasepän tekemine lukkoineen. Mal-
liltaan ai a on otsa-ai a.

Tolpan vanhoilla rakennuksilla on rakennus-
historiallista arvoa ja niillä on myös maisemallista 
arvoa. Tilan lammen rantaan on koo u muutamia 
vanhoja rakennuksia maatilakäy öön.

Rinteen savupirtin pääty on mittasuhteiltaan klassinen.

Suovaaran kaunis koulu.
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12.25 Torinkylän entinen koulu, Torinkylä (P)
suuri ja tyylikäs koulurakennus

Torinkyläläiset kävivät koulua aluksi Naapurin-
vaaran koululla. Lapsimäärän kasvaessa äätalon 
pir i ote iin koulukäy öön 6.9.1934 alkaen. Torin 
eli nykyisen Ai olan maista lohko u oikea kou-
lutalo on valmistunut vuonna 1948. Kunnan ra-
kennusmestari Erkki Jolman suunni elema suuri 
rakennus sijaitsee kylän keskustassa peltoaukean 
keskellä loivasti kaakkoon laskevassa maastossa. 
Koulun ympärille on kasvanut korkeaa maamerk-
kimäistä puustoa. Koulun oma puutarha on kau-
nis, joskin lajisto osin vanhaa. Koulu on korkeal-
la kivijalalla ja kaksikerroksinen. Ullakkotila on 
myös korkea, joten talo näy ää kauempaa kolmi-
kerroksiselta. Luokkatiloja on kahdessa kerrokses-
sa! Rimavuorilaudoite u hirsirunkoinen talo on 
tyypillinen ns. metsäfunkkista ja klassisia aiheita 
sisältävä rakennus, jonka yksityiskohdissakin on 
pyri y hyvään ulkonäköön. Tiilika einen, ruu-
tuikkunoin varuste u ja kevyillä kuisteilla varus-
te u rakennus on maala u keltaiseksi ilman nurk-
kalautoja. Rakennuksessa on tyyliteltyjä ikkunoita, 
mm. päädyn pyöreä ja portaikon vaakasuuntaiset 
ikkunat. Koulu on kyläläisten omistuksessa ja tilat 
ovat vuokralla. ihapiirissä on talousrakennus ja 
sauna 1950 – luvulta sekä suuri urheiluken ä. To-
rinkylän koulu on kul uurihistoriallisesti arvokas 
rakennus. Sen arvoa nostaa kaunis ympäristö pi-
harakennuksineen ja hoide uine puutarhoineen. 
Rakennusten kunnossapito tulee olemaan omista-
jalleen melkoinen haaste.

uinuva ja hyvin kaunismaastoinen hevoslaidun

Torinkylän eteläpuolella hevostallin läheisyydessä 
on hevoslaidun, josta valtaosa on harmaaleppä-
hakaa ja osa vanhaa metsälaidunta. Alueella on 
yhtenäisiä vadelmapensaikoita. Seassa sinni elee 
ahomansikka, nurmitatar, mesiangervo ja tuoksu-
simake. Lepikon keskellä maaston korkeimmalla 
kohdalla on pieni kangassaareke, jolle on muo-
dostunut varpu- ja metsälauhavaltainen kuusi-
metsälaidun. Laitumen eteläosissa on nii yä. jossa 
kasvaa nurmirölliä, siankärsämöä, kissankelloa ja 
ahomansikkaa. Laitumen reunoilla on jyrkkiä tör-
miä, joiden kasvillisuus on ketomaista huopakel-
tamoineen, kissankelloineen ja ahosuolaheinineen. 

uuston kaunis rakenne tulisi esille vadelmapus-
kia raivaamalla. Kuivahkoja nii yjä ketotörmineen 
on Kainuussa vähän. Tämä laidunalue pääsisi oi-
keuksiinsa hoidolla ja laajemmalla laiduntamisella.

Torinkylän komea koulu.

Tuupala hyisenä syysaamuna.

Briso -tallin eli Tuomelan hevoslaitumet.
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Ruokosen aitoilta pihapiiriin.
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12.27 Tuupala, Halmevaara (P)
vanhoja rakennuksia kerroksellisessa pihapiirissä

Tuupalan talo sijoi uu aakin Halmevaaran ete-
lärinteen hyllymäiselle peltoaukealle, jolta leviää 
laaja maisema lounaasta länteen. aikka on hyvin 
aurinkoinen. ihapiirissä on asuintalo, nave a, pi-
ha-ai a ja sauna. ihatien varressa sijaitsee vanhoja 
maisemapihlajia. Tuupala on Sotkamon Historia 
-teoksen mukaan yksi Sotkamon viimeisistä kas-
kitaloista. Vielä 1930 – luvun alussa talon isäntä 
on raivannut paitsi neljä hehtaaria peltoa, myös 
hehtaarin kaskea.

Tuupalan talo on tehty 1920 – luvulla ja sitä on 
korja u 1950 – luvulla. Rakennus on eri äin sopu-
suhtainen ja se on säily änyt talonpoikaisasunsa. 
Talossa on suuret T-ikkunat, umpikuisti ruutuik-
kunoineen ja pystyrimalaudoitus. Ka okaltevuus 
on tarkasti yhden suhde kahteen. Talo toimii kesä-
asuntona. ihapiirin nave a on punatiiltä ja se on 
tehty 1950 – luvulla. ihapiirin neljännellä sivulla 
on rankorakenteinen pihasauna.

Tuupalan päärakennus on yksi Sotkamon puh-
taimmin säilyneistä vanhoista talonpoikaismalli-
sista taloista. Sillä on erityistä rakennushistorial-
lista arvoa.

12.28 Vesala, Vihtamo (P)
kerroksellinen ja arvokas pihapiiri

Autiomäen Vesala on lohko u Autiomäestä 1920 – 
luvulla, jolloin rakenne iin myös pihapiirin muut 
rakennukset. Mäen rinteeseen sijoi uvan talon itä-
puolella on vanha Autiomäen talo ja länsipuolella 
Nurmen talo. 

Vesalan pihapiiriin kuuluvat päärakennus, 
nave a, talliai a, vilja-ai a ja alarinteen puolella 
suuri riihi latoineen. äärakennus vuodelta 1934 
on malliltaan erikoinen. Hirsirakennuksen ka o 
on jyrkkälappeinen ja julkisivut rimavuora uja. 
Erikoista rakennuksessa on ruutuikkunoiden muo-
to ja niiden sijoi elu julkisivuissa. Kuisti on avo-
mallia ja ulkoportaat on osi ain upote u siihen. 

ihan vastakkaisella puolella sijaitsee kaksiosainen 
talliai a. Hirsipintainen vanhus on koristeeton. 

ohjoissivulla on eleetön tiilinave a 1950 – luvul-
ta ja eteläsivulla todella vanha rinta-ai a, joka on 
toiminut säilytystilana. 

Alarinteen riihi on komea kooltaan. Siihen liit-
tyy avokatos ja riihilato, jotka kaikki ovat yhden 
katon alla. Ympäristössä on ihmisen pitkäaikainen 
kädenjälki. Lehtomaisuus ja pellot jyrkässä rintees-
sä ovat tyypillinen kainuulainen yhdistelmä ja pai-
kallisesti kotoisaksi tunne u.

Vesalan kerroksellinen pihapiiri on rakennus-
historiallisesti 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 (Eerik-
kilä) numeron 39. Näistä Erkkilä on erote u nyt jo 
puretusta Ruokosen kantatalosta (läheisyydessä 
tallella vielä Välitalo). Erkkilästä on jae u si em-
min Neuvola. 

Välitalon pihapiiri on muoka u osin vanhasta 
Ruokosesta ja sijoi uu sen länsipuolelle. Erkkilä 
sijaitsee näköyhteyden päässä peltoaukean etelä-
reunassa (katso Erkkilä, Ruokostenkylä). Vanhan 
Ruokosen talon paikalla on yhä näkyvissä perus-
kiveystä ja paikalla on yhä kaksi sen alla sijainnu a 
kivikellaria, joilla on katokselliset porrashuoneen-
sakin paikoillaan. Ruokosen länsipuolisten pe-
rustusten päälle on tehty vanhoista hirsistä pieni 
piharakennus. Ruokosen vanhasta talosta on jäl-
jellä reliikkimäinen koilliskulman kamarin uuni 
savupiippuineen.

Välitalon puolelle on rakentunut vanhoista ra-
kennuksista omaperäinen pihapiiri. Kivinave a, 
jossa on hirsinen talli ja osien välillä sola, sijoi uu 
eteläsivulle. Talo on länsisivulla, piharakennus ja 
vanha isoluhti itäsivulla. Kauempana on Ruokosen 
vanha sauna. Välitalon sauna sijoi uu pihapiirin 
pohjoispuolella aitoille johtavan polun varteen. 

ihapiirin päärakennus on korkea ja 1940 – lu-
vulle tyypillinen yhdistelmä vanhaa pir iraken-
nusta ja puolitoistakerroksisen tyyppitalon sekoi-
tusta. Rakennuksessa on korkea kaksikerroksinen 
kuisti ja sen ikkunat ovat yläkerran ns. sali-ikku-
noita lukuun o ama a T – mallia. Taloa käytetään 
kesäasuntona. 

Isoluhti on kokenut kovia ja mm. sen rinnan 
kammion alaosa on pure u pois. Toinen ovista 
on alkuperäinen, eikä toinenkaan ole uusi, mu a 
kooltaan kuitenkin kuin asuintalon ovi. Luhdin 
hirsisalvoksissa on konsolikoristelua ja ka ovuo-
liaisten nokkien varaan on varastoitu kolme vuol-
tua pärekaton tekemisessä käyte ävää riialautaa. 
Isoluhdin pielessä on yhä paikoillaan vanha por i.

Kivinave a on tehty hyvin huolellisesti ja suu-
rista kivistä. Rakennuksella ei ole ikää vielä paljoa 
ja se lienee tehty 1950 – luvulla. Talliosa on mah-
dollisesti tätä vanhempi rakennus.

Ruokosen isännät ovat olleet kuuluisia kiven-
hakkaajia ja sen vuoksi talossa on kivisiä kellareita 
kaksin kappalein ja todella hyvä kivinave a. Sama 
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asia näkyy naapuri Erkkilän aitan alle sijoitetussa 
holvikellarissa ja kivinavetassa.

Ai apolun aitoista nuorin on tehty 1920 – luvul-
la ja sen on koristeeton suorasivuinen rakennus. 
Tämän punaisen rakennuksen vieressä on harmaa 
vanhus, jonka seinään on useampaan kohtaan ko-
verre u vuosiluku 1721. Kyseessä on mahdollisesti 
Sotkamon vanhimpiin kuuluva rakennus. Ai a on 
otsamallinen vilja-ai a, jonka edessä olevien poski-
en loveukset ovat pienet ja koristeelliset. Aitalla on 
siltalankku ja sen la ia on pistomallia. erushirret 
ovat haljaksia, joten niiden alla on aikoinaan si-
jainneet sammakkohirret, mu a ne lienevät jääneet 
alkuperäiselle paikalle, sillä rakennus on selvästi 
siirre y. Ovi ei ole alkuperäinen, sillä ensimmäi-
nen oviaukko ei ole sijainnut etuseinän keskellä. 
Karmit tai oikeastaan pihtipielet ovat kyllä alkupe-
räiset. Oven ensimmäinen sijainti on johtunut aitan 
sisäosien epätyypillisestä alkuperäisjärjestyksestä, 
sillä laarit eivät ole sijainneet peräseinällä, vaan 
aitan oikean puoleisella sivuseinällä. Aitan etusei-
nässä vuosilukujen vieressä on erilaisia merkintöjä 
ja mm. onnea tuovia tähtikuvioita ja piruja estäviä 
takaperin kirjoituksia.

Kolmas ai a on Ruokosen pihapiiristä siirre y 
pariai a, jota on käyte y myöhemmin ruumen-
huoneena. Oveton rakennus on huole omasti ja 
huoltama omana altis vaurioille. ariaitan itä-

puolella on pitkä rivi rakennuksia yhden katon 
alla. Rivissä on peräjälkeen ruumenhuone, hirsi-
nen riihi, katos ja hirsilato.

Näiden ai ojen ja riihirakennusten pohjoispuo-
lella metsän reunassa on useita harmaita varas-
torakennuksia sekä varastossa vanha maitolava. 
Yhdessä rakennuksista on mm. pärehöylä.

Välitalon kumpuileva peltomaisema on erikoi-
sen kaunis pienmaisema. aikassa tuntee ihmisen 
pitkäaikaisen kosketuksen ympäristöönsä ja yh-
dessä ekkilän Autiojärven kanssa se muodostaa 
mainion pienmaisemaparin Naapurinvaaran taka-
maastoissa. Erilaisuudesta huolima a Autiojärveä 
ja Ruokosta yhdistävät niiden piiloutuminen ym-
päröivään maastoon. Välitalo on kul uurihistori-
allisesti arvokas erikoisine pihapiireineen ja vanha 
vilja-ai a on eri äin arvokas yksi äinen rakennus.

12.30 Ylitalon haka, Paakki (P-)
tienvarsihaka

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

Torinkylän maisemia.
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5.13  
Sapsokoski – Saukko – Suonenvaara

Suonenvaaran uhripihlajat
Ällän pihapiiri

Sapsojärveen laskevan Sapsokosken jokivarsi ai-
na latvoille saakka luikertelee tyypillisen kainuu-
laisen 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 asu u hyvin varhain, mu a Sau-
kon kylä vasten Valtimon rajaa on myöhäisempää 
asuinalue a. Saukon Ällävaarasta löytyy kuitenkin 
komea pihapiiri.

Alueen arkeologiset löydöt ovat hyvin vähäiset, 
joskin kyläalueen rajan pinnassa Tipaksen puolella 
niitä on hyvin runsaasti. Honkavaaran nii y on 
maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.

Suonenvaaran uhripihlajat ovat vanha ja tieto 
niistä on levinnyt laajalle. ihlajien läheisyydessä 
on myös erikoisen kauniita nii y- ja laidunalueita. 
Lehdon taloa kävi ällistelemässä karelianistit 1800 
– luvun puolella ja siitä on säilynyt erikoista tietoa 
arkistoissa.

Sapsokosken myllypalstat ovat kuuluneet suu-
rille kirkonkylän taloille ja paikalle on myöhemmin 
rakenne u yhä pystyssä oleva tur iinikäy öinen 
voimalaitoskin.

luonnonlaidun (P+), Lykintö 

Lykinnön kylän Honkavaaran nii y muodostuu 
harmaaleppä- ja kuusivaltaisesta hakamaasta. Al-
kujaan alue on ollut tyypillinen kaskivaara. Ympä-
ristöä on niite y 1800-luvun lopulta 1960-luvulle 
asti, jonka jälkeen sitä ale iin laiduntaa. 1990-lu-
vun lopulla laidunnus pää yi. erinnemaisemain-
ventoinnin aikana vuonna 1996 alue a laidunnet-
tiin yhdessä viereisen Lammasahon tilan laitumien 
kanssa, mu a nykyään Lammasahon tilanpito on 
lopete u. 

Honkavaaran nii y ovat maakunnallisesti arvo-
kas perinnemaisemakohde.

Viereinen Lammasahon luonnonlaidun on ai-
da u kahteen osaan pihapiirin etelä- ja pohjois-
puolille. ohjoisosassa on vaatimaton kuusimet-
sälaidun, jota ympäröivät pellot. Alueella on suu-
ria koivuja, haapoja, raitoja ja korkea kiviraunio. 

Eteläosassa on metsikköä, räme ä, lepikkohaka, 
suonii yjä ja peltotilkkuja. Edustavin näistä on 
harmaaleppähaka ympäröivine nii yineen. Haas-
sa kukkii puna-ailakki ja suoniityillä on kosteaa 
jokipaikansara-nurmilauha-mesimarja – nii yä. 
Alue a on laidunne u 1920 – luvulta saakka näi-
hin päiviin saakka.

13.2 Isohonkavaara (Honkavaara), Sapsoperä (P)
erikoinen mäkitupamainen pihapiiri rakennuksineen
kruununtorppa

Isohonkavaaran pihapiiri sijaitsee Sapsoperän ta-
kamaastossa loivassa rinteessä peltojen keskellä. 

aikka on asute u kruunutorppana vasta 1800 – 
luvun puolivälissä, mikä ei kuitenkaan vähennä 
paikasta henkivän vanha asuinympäristön henkeä.

Vanhan pihapiirin lisäksi peltoaukealla on pal-
jon vanhoja rakennuksia. Rakennukset ovat hajal-
laan ympäristössä perinteisen mäkitupa-asumisen 
malliin ja poikkeavat täten tavallisesta jäykästä pi-
hapiiristä. Ympäristö on nyt kuin ulkomuseo. Ra-
kennuksia on pide y omaehtoisesti kunnossa ja 
ympäristöä kaikkinensa on hoide u eri äin hyvin. 

Honkavaarasta löytyy vanha hirsipintainen 
asuinrakennus 1800 – luvun lopulta, luhti, jonka 
toista puolta on käyte y asumiseen, vanhemmasta 
päärakennuksesta tehty nave a, poikkipäätyinen 
tallirakennus, savusauna, vanha pariai a masiina-
huoneena, riihi ja pitkälippainen riihilato ja pikku-
ai a. Lisäksi ympäristössä on 1960 – luvulla tehty 
asuinrakennus etäämpänä pihatien varressa ja 6 
kpl latoja, joissa on päre-, tuohi-, tuohi-, tuohimal-
ka- tai losoka o!

Sotkamossa Isohonkavaara on rakennusasetel-
mana kul uurihistoriallisesti ainutlaatuinen. Li-
säksi kaikki vanhat rakennukset ovat rakennushis-
toriallisesti arvokkaita. Lukuisa määrä rakennuk-
sia tulee vaatimaan huoma avan kunnossapitopa-
nostuksen jatkossakin.
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13.3 Kilpelän uhripihlajat, Suonenvaara (P)
kultti- ja uhripaikka

Suonenvaara on loivasti kaakosta luoteeseen ko-
hoava vaara, joka korkeutensa puolesta eroaa ym-
päröivästä maastossa hyvin. Vaaran rinteellä on 
ollut kaksi savua jo 1600 – luvulta saakka. Tällöin 
talot tunne iin nimellä Tipas 5 ja 6 iippola. Iso-
jaossa talot saivat nimet Tipas 6 Niska ja 7 Suo-
nenvaara. 

Uhripuut sijaitsevat vanhan Niskalan eli nykyi-
sen Kilpelän pihapiirissä. aikalla on ollut aikoi-
naan myös kolme erikoista koivua ja pyhinä pi-
de yjä erityisen suuria pihlajia, joiden juurelle on 
uhra u maitoa ym. karjaonnen takia savolaiseen 
tapaan. Vanhat pyhät puut ovat tietysti kuolleet, 
mu a niiden kannoista kasvaa yhä versoja ja ny-
kyinen pihlajapuusto muodostaa varsin kauniin 
puutarhan. Kohde on helppo löytää sen sijaitessa 
aivan pihatien varressa.

Kilpelän pihapiirissä on uusi päärakennus ja na-
ve a. Niiden ohella on vanha vilja-ai a ja paikalle 
tuotu riihirakennus. Vilja-ai a on 1700 – luvun lo-
pulta, ja siinä on otsa ja kammio. Hirret ovat erikoi-
sen paljon kuluneita ja salvokset lähes läpirikkoja. 
Ai aa on korja u paikallisen ympäristökeskuksen 
toimesta.

Kilpelän uhripihlajat ovat erikoisuus, sillä 
Jormasjoen Neuvolanniemen pihlajien lisäksi ei 
Sotkamosta tunneta muita puita. Savolaisten uh-
ripaikoista Hokkilan uhrikivi on säilynyt (katso 
Hokkila, Tene i).

Kilpelässä on yhä lehmiä ja pellot, sekä laitumet 
käytössä. ihapiiriä uhripuineen on hoide u eri-
koisella hellyydellä ja hyvällä silmällä.

13.4 Lehto (Riihilehto), Lykintö (P)
isoluhti 
Victor Sucsdorf , Yrjö Blomstedt, peilikäs
Samuli Paulaharju

Lehdon talo on kantatalo ja alkuperäiseltä vi-
ralliselta nimeltään Alasotkamo 35 Koistila, 
mutta tunnettu yleisesti isojaosta saakka 19 
Riihilehtona. Talo on kuuluisa siitä syystä, että 
sitä kautta kulki kansanperinteen kerääjiä kar-
jalan maille 1800 – luvun lopulta 1900 – luvun 
alkuun saakka. Näistä mm. arkkitehdit Viktor 
Sucsdorf ja Yrjö lomstedt piirsivät Riihilehdos-
sa tarkoin ylös pihapiirin järjestyksen. iirros 
löytyy heidän kirjastaan Karjalaisia rakennuksia 
ja koristemuotoja, ja heidän ottamiaan valoku-
via ympäristöstä sekä mm. pirtin sisältä löytyy 
Kansallisarkistossa.

Kilpelän uhripihlajat.

Lehdon isoluhti syksyllä 2007.
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Samat miehet saivat talosta mukaansa myöhem-
min arvokkaaksi osoi autuneen kon iraanupei-
likkään. Ohessa heidän laatimansa omasanainen 
kuvaus aiheesta:

”Talon piikatytössä tapasimme hyvin taitavan 
kankurin, joka on kerrassaan itseoppinut alallaan. 
Hänen luhtikammionsa oli täynnä ahkeruuden ja 
taidon näy eitä. Siinä komeita, mitä erivärisimpiä 
ja erikuosisimpia kor i-, lapasikko- ja kon ikirjasia 
”raanuja”: risti-, ja ruuturantuisia vaippoja ja he-
vosloimia sängyn verhoina tai ripuste una ka o-
orsilleen. Seinillä oli oivallisesti kudo u 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 tuo eita, sellaisiakin, joita meidän kuto-
makouluissa ehkä harvoin saa nähdä. Väri-aisti ja 
kuosien sommitustaito näy i tällä 20 –vuotiaalla 
Amanta Heikkisellä olevan alkuperäisen raitis ja 
sopusointuisa kuin ympäristön luonto”.

Sucsdorf ja lomstedt vierailivat samalla myös 
Vuokatin Kohveron, Soidinvaaran Soidin ja Sum-
san Huotarin taloissa, joista saivat peilikkäiden 
malleja matkaansa. Lehdossa kävi myös Samuli 

aulaharju, joka piirsi ylös vanhan Riihilehdon sa-
vupirtin kirjaansa Kainuun mailla. 

Haka- ja peltomaiseman keskellä sijaitseva 
päärakennus on nykyäänkin komea hirsiluomus, 
jonka pir i on rakenne u perimätiedon mukaan 
1800 – luvun puolivälissä savupirtiksi. Ikkunoiden 
sijainti seinillä, perustustapa ja ka ovuolien paikat 
todistavat kyseessä olevan todella vanhakantaisen 
rakennuksen. Hirsi on muhkean kokoista ja pelkat-
tua kuusi tuumaa paksuksi. Kuisti on harvinainen 
avokuisti muotoiltune tolppineen. ihapiirissä on 
lisäksi uudempi nave a ja erikoinen vanha isoluhti. 

Luhti on rintamallinen ja kammiollinen. Kam-
mio on avoin ja siitä johtaa kaksi luukkua yläker-
taan. osket ovat pitkät ja love u erityisen ko-
measti. Luhdin eteläpää on ollut aikoinaan myös 
asuinkäytössä. ohjoispään ovi on alkuperäinen, 
puusaranoilla ja kamanat on loivasti veistäen 
pyöriste yjä. Ai a on tehty vuolumerkin mukaan 
vuonna 1821 ja se on ollut em. peilikkäiden varas-
tona.

Ympäristön peltojen käy ö, pajukoiden harven-
nus ja lepikoiden avoimuus olisivat ympäristön 
säilymisen tae. Lehdon rakennukset ovat raken-
nushistoriallisesti tärkeitä ja luhti on piirteiltään 
eräs Sotkamon vanhakantaisimmista isoluhdeista. 
Suonenvaaran taikapihlajat ja kertomusten Ullan-
kivi sijoi uvat vain parin kilometrin etäisyydelle 
Lehdosta.

eilikäs on kansanomainen kudontasidos, jota 
on käyte y Kainuussa ja etenkin Sotkamossa. ei-
likäs on sidokseltaan epätasaraitainen kuderipsi. 
Erilevyiset ripsiraitaryhmät muodostavat kankaa-
seen neliöitä, jotka peilautuvat vuorolankaisen ku-
teen ansiosta päinvastaisina ylös, alas ja molem-
mille sivuille.

13.5 Lykinnön koulu, Lykintö (P)
vanha koulu

Lykinnön kylällä aloite iin säännöllinen koulun-
käynti 9.9.1918 Tervon talossa. Kylälle rakenne iin 
oma koulu vuonna 1932. Koulun ope ajana toimi 
olympiahiihtäjä Frans Heikkinen 1930 – luvulla. 
Koulutoiminta loppui vuonna 1970. Rakennus on 
jyhkeä kaksikerroksinen ja siinä on hyvin jyrkkä 
harjaka o, johon tehtiin frontooni eteläsivulle. 
Koulu on tyyliltään selkeän klassinen ja siinä on 
kaksi erilaista avokuistia. Vaalean keltainen ra-
kennus on maala u äske äin joka kohdiltaan pu-
naiseksi ja se toimii yhden perheen kesäasuntona. 
Ulkoisia muutoksia ovat nykyisen puutaitelijana 
toimivan omistajan toimesta tekemät ikkunoiden 
ym. koristelut. Sisäpuolen tiloja on jonkin verran 
muute u. 

ihalla on puucee/varastorakennus ja urheilu-
ken ä. Kylätien ja koulun väliin on kasvanut ko-
mea kuusiaita.

Lykinnön koulu on tyypillinen vanha rakennus, 
jolle on kuitenkin löytynyt uu a käy öä. Rakennus 
ympäristöineen on historiallisesti arvokas.

vanhoja rakennuksia
vanha rappaamaton luonnonkiviuuni

ir ivaaran todellinen korpivaaralle tehty talo si-
jaitsee Saukon Iiliänjärven ja Nipran välisellä vaa-
ranselällä. Vanhojen ja osin pusikoituneiden pel-
tojen keskellä sijaitsevassa pihapiirissä on kookas 
vanha talo, navetan rauniot, piha-ai a, vilja-ai a 
ja lampola.

Tilan perustamisajankohdasta ei ole tietoa, mut-
ta paikalla on asu u ainakin 1800 – luvun alusta 
saakka. Talo on vanha ja sitä on korja u vuonna 
1998. Talossa on kookas hirsipintainen pir i, etei-
nen ja kei iö, sekä kaksi kamaria. Umpikuisti on 
huoma avan pienikokoinen. irtissä on vielä van-
hat ja kookkaat T – ikkunat. irtin hiilipesällinen 
uuni on rappaamaton ja malliltaan patsastyyppiä.
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iharakennukset ovat yksikerroksisia, hyvin 
harmaita ja kuluneita. Niiden kunto on osin huo-
no. Kaksiosainen ja tyystin koristeeton piha-ai a 
on komea rakennus, samoin pihatien varteen si-
joi uva vilja-ai a.

ir ivaaran rakennuksilla on rakennushistorial-
lista arvoa. eltojen ympärillä on vielä näkyvissä 
vanhoja laitumia ja lepikkohakoja.

13.7 Rinteelän hevoshaat, Suonenvaara (P-)
maatilamatkailukohteen hevoshaat

Rinteelän matkailutilan pihapiirin tuntumassa on 
laidunmaita, joita on laidunne u yli sata vuo a. 
Nyt alueella tepastelevat hevoset. erinne iotoo-
peiltaan ero uu kolme erilaista laidunta. ihatien 
sivussa on heinävaltainen hakamaa, kaakkoispuo-
lella pihapiiriä on sekapuustoinen metsälaidun ja 
koillispuolella on harmaaleppähaka, joka toimii 
myös hevosten talvihakana. Laidunten kasvistossa 
ero uu särmäkuisma, nurmitatar ja tuoksusima-
ke. Haat ovat matkailua harjoi avalle yritykselle 
todella tärkeitä ja maisemallisesti ne ovat lähes 
”pakollisia”.

13.8 Sapsokosken mylly ja 
tehdaslaitos (Riihilehto), (P)
vanha myllylaitos sivurakennuksineen

Sapsojärven kaakkoispään sijaitsevan kosken ran-
noilla on perimätiedon mukaan ”ollut aina mylly”. 
On väite y, e ä ensimmäinen mylly olisi tehty jo 
1500 – luvun puolella, mu a tästä ei liene todis-
teita. Koskessa on ollut myllyjä eri kohdissa eri 
kirkonkylän taloilla. Myöhemmin ero ui kaksi: 
Sapsoperän ja Sapsokosken myllyt, jotka olivat eri 
tahojen omistuksessa.

Kosken ympäristön maat ovat kuuluneet kirkon-
kylän Sopalalle ja vuoden 1840 tiedon on hae u lu-
paa myllylle ja neliteräiselle sahalle. Tuolloin lupaa 
ei saatu, mu a vuonna 1857 sellainen saatiin kaksi-
teräiselle raamisahalle. Hanke a ei kuitenkaan to-
teute u ja paikalla jauhe iin vain jauhoja, jota var-
ten 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 Kleme i. 
Iivari Kaartinen Sopalasta asensi Juho Kanasen ja 
Emil Korhosen kanssa vesitur iinikäy öisen jau-
hatuslaitoksen Sapsokosken myllyyn vuonna 1899. 
Varsinainen kehitysvaihe koe iin sotien jälkeen, 
jolloin tehtiin Sapsokoskeen oikea pato lai eineen, 
sekä suuri sahalaitos, jossa oli tilaa myllylle ja säh-
kön tuotolle. 1950 – luvulla rakenne iin lisätilaa 
ja sähköä tuote iin 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 kehi yi sen ver-
ran kookkaaksi, e ä siinä toimi 1950 – luvulla kou-
lukin. äärakennusta käyte iin myös kauppana yli 
30 vuoden ajan. 

Sapsokosken tehdaslaitos on huonossa kunnos-
sa. Rakennukset ränsistyvät ja etoniset padot ovat 
osin rikkoutuneita. Kohde on silti kul uurihisto-
riallisesti hyvin arvokas. Tipasjoen Louhikoskella 
sijaitsee toinen säilynyt iso myllylaitos (Louhikos-
ki, Tipas).

13.9 Saukon koulu, Saukko (P)
vanha koulurakennus

Saukon kyläkunnan koulurakennus valmistui 
vuonna 1929, jolloin koulutoiminta ylipäätään 
kylällä alkoi. L-pohjamuotoon rakenne u hirsira-
kenteinen talo on ollut kookas ja sen pihapiirissä 
on myös asuntola ja pieni hirsisauna. Koulu oli 
käytössä vuoteen 1968 saakka.

Rakennukset ovat tyylillisesti koristeetonta klas-
sismia ja suurten porakivien päällä. Ka eet ovat tii-
lestä, julkisivut on pystyrimalaudoite uja ja kuistit 
ovat keveitä avokuisteja. Kylätien toisella puolen 
on sijainnut kauppa. Koulurakennuksen omistaa 
nykyään Saukon kyläyhdistys ja sillä on käy öä 
yhteisten tilaisuuksien pitopaikkana.

Asuntolarakennuksen valmistumisvuosi on 
1930. Rakennus on erikoisen kaunissuhteinen ja 
tyylikäs. Sitä käytetään yhä asuntona.

Rakennukset on maala u epätavallisesti kestä-
vällä maalilla hyvin vaaleiksi.

Koulurakennukset ovat säilyneet ennallaan si-
sustuksia myöten, mu a koulun kunto on osin vain 
tyydy ävä. Ympäristö on kasvamassa umpeen.

runsaasti perinnekasvillisuutta ja maalauksellisia 
yksityiskohtia

Suonenvaaran laakealla laella sijaitsee nii yalue 
aivan maatilan pihapiirin tuntumassa. Kaunis niit-
ty rajautuu koillisessa metsään, peltojen suuntaan 
sitä rajaa puuryhmät. Heinävaltaisessa maastossa 
ero uvat nurmirölli, nurmilauha, syysmaitiainen, 
jäkki, ruusuruohoa, ahopukinjuurta ja huopakel-
tanoa. Kaakkoisreunassa on kiviaita harmaalep-
pineen, länsipuolella on veräjä ja vanhaa harmaa 
lato. Ympäristö on maalauksellinen. 

Alue on maisemallisesti loistava. Niityn arvoa 
saisi helposti noste ua harkitulla laidunnuksella. 
Läheisyydessä ovat vanhat Kilpelän uhripihlajat 
ja paljon käytössä olevia laitumia (katso Kilpelä, 
Suonenvaara). 

Saukon koulun opettajan asunto ja sauna.

Ällän komea talo.
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13.11 Ällä, Saukko (P)
erikoisen komea päärakennus
paja

Ällävaaran vuonna 1842 peruste u kruununmet-
sätorppa sijoi uu suuren vaaran laelle. Ällä toimi 
myös metsänvartijan asuntona aina 1930 – luvulle 
saakka. Klemetin suku on asu anut taloa alusta 
saakka. ihapiirin pohjoispuolelta löytyy vanha 
1800 – luvulla tehty paja, jonka välineistö on koko-
naan tallella. Vanha savupir irakennus on pellolla 
latona ja siinä on vuolumerkki 1851.

Varsinaisen pihapiirin rakennuksia ovat vanha 
ja uusi päärakennus, luhti, vilja-ai a, lato ja etääm-
pänä riihi. ihapiirin sivussa ja talon takana on 
huoma avan komea ja kookas lehtikuusirivistö, 
joka näkyy kauas ympäristöön. 

äärakennus on tehty vuonna 1901 ja sen man-
sardikaton takalappeella on ka ofrontooni. Talossa 
on komea ja leveä kaksikerroksinen kuisti. Talossa 
on suuri pir i, eteinen, salikei iö omalla kivikella-
riin johtavalla porrashuoneellaan ja kolme kama-
ria. Talon takasivulla kulmi ain sijaitseva kellari 
on myös varuste u ulko-ovella.

Kaksikerroksinen pihaluhti on erikoisen komea 
ja korkea piha-ai a.  Sen ka eena ovat tuohimalat 
ja räystäät ovat hyvin pitkät. Rakennus on suora-
sivuinen, mu a siinä on joskus ollut eduslippa, 
jonka kiinnityskolot ovat näkyvillä.

Vilja-ai a on pienikokoinen ja koristeeton. Syr-
jempänä sijaitseva riihi sen sijaan on ylväs kooltaan 
ja täysin alkuperäisasussaan, jopa vanha sierainuu-
ni on tallella.

Ällän ympäristö on vanhaa hakamaata nii yi-
neen ja ihmisen käden jälki näkyy yhä. Korkeal-
ta vaaran laelta näkee kauas ja uhkeat maisemat 
ulo uvat aina Vuokatinvaaraketjulle saakka. Ällän 
pihapiiri puustoineen on kul uurihistoriallisesti 
arvokas.

Ylitalon perinnemaisemat sijaitsevat korkealla vaaran päällä.
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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, e ä järvellä 
käytiin rannikolta saakka pyytämässä kapahaukia 
mm. Kevätyslahdella. Tuolta ajalta saa avat olla 
peräisin Vaarankylän pellosta löydetyt erikoiset 
hautamerkeiksi epäillyt kolme kiveä.

Savolaisen asutuksen levitessä 1500 – luvulla 
Nuasjärvelle saakka, asuinpaikkojen etsintä joh-
ti myös Jormasjärven ympäristöön. Vaarankylän 
rantaan syntyi asutusta, Rannankylän seudulle 
Turula ja Tuhkakylälle Rönkkölä. Iso viha sekoi i 
ja hävi i sekä asukkaita e ä 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 asute iin 
hiljalleen alkaen 1600 – luvun puolivälistä ja mm. 
Talvivaarassa kaive iin uunikiviä ja hopeaa jo 1600 
– luvun lopulta alkaen, jolloin vaaraa nimite iin 
myös Hopeavaaraksi. 1700 – luvun alussa sarkaso-
ta pyyhkäisi kylän lähes tyhjäksi ja talot omistaneet 
suvut vaihtuivat. Sekavien aikojen jälkeen asutet-
tiin 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 paik-
kakin oli jo katso u. Hanke ei toteutunut ja kylä eli 
voimakkaana aina 1960 – luvulle saakka. Kylän voi-
mista vuosisadan vaihteessa kertovat paikkakun-
nan pankkien perustamisiin lii yvät kokouspaikat, 
sillä Sotkamon Osuuspankki peruste iin Kerilässä, 
Sotkamon Säästöpankki Huovilassa ja Sotkamon 
Osuuskassa Rannan talossa.

Tuhkakylän kylän ranta on houkutellut löytöjen perusteella kivikaudellakin.
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Kylän rakennuskanta on komeaa johtuen talojen 
suhteellisen suuresta koosta ja voimasta. Karppilan 
eli nykyisen Pernunmäen rakennukset ovat edusta-
via tänäänkin ja Huovilan mylly on yksi komeim-
pia puromyllyjä Kainuussa. Kaikkolan vanha pää-
rakennus 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 ympäristöis-
sä, mu a komeimman ja yhä käytössä olevan löy-
tää Puhakan mailta Talvivaaran kupeelta. Se on 
valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde.

Talvivaaran alueella on ollut erilaista kaivos-
toimintaa läpi historian, mu a muutama vuosi 
si en aloi anut suurhanke Talvivaara Oy on teke-
mässä Mustamäen ja Kolmisopen välisen alueen 
yhdeksi Euroopan suurimmista avokaivoksista. 
Samalla pyyhkiytyy alueen rakenne u ympäristö 
piirteineen ja ympäristöineen historiaan. Alueella 
suorite iin Talvivaaran kaivosalueen kul uuriym-
päristön inventointi kesällä 2007. Siihen keskeises-
ti sisältyviä kohteita ei ole mukana tässä kul uu-
riympäristöohjelmassa lukuun o ama a komeaa 
Latomäen pihapiiriä ja erikoista Mäkiketoa, sillä 
kummallakin voi olla mahdollisuus säilyä kaivos-
alueella muutamia vuosia eteenpäin. 

14.1 Alapiha, Puhakka, Tuhkakylä (P)
pieni pihapiiri kauniissa perinnemaisemassa

Alapihan pihapiiri sijaitsee Tuhkakylän etelälaita-
milla Puhakan talon läheisyydessä. Siihen kuuluu 
päärakennus, nave a, piha-ai a, sauna ja vanha 
riihi. Peltoaukea sivuaa valtakunnallisesti arvokas-
ta Puhakan perinnemaisemaa ja Alatalo antaa sil-
le lisäarvoa vanhoine por eine ja rakennuksineen 
(katso Puhakka, Tuhkakylä).

Päärakennus on tehty hirrestä 1930 – luvulla. 
Siinä on korkea umpikuisti ja korkea harjaka o. 
Ikkunat ovat T- mallisia. Tiloja ovat pir i, kei iö 
ja kaksi kamaria. Navetan eteläpääty on hirrestä 
ja varasto-osa lautarakenteinen. Piha-ai a on pi-
hatien varressa ja lautarakenteinen. 

Riihi sijoi uu Puhakan perinnemaiseman reu-
naan pihapiirin ulkopuolelle. Rakennukset ovat 
muutoin kunnossa, mu a riihen tuohimalkakate 
kasvaa jo parimetristä kuusta ja rakennus on lähes 
menete y. Silti sen roman inen olemus tekee pe-
rinnemaisemalle yhden lisäsärmän.

Alatalon pihapiiri on tyypillinen ei-rinkipiha, jo-
ka ”o aa” ympäristön yhdeksi pihapiirin elemen-
tiksi, ja muodostaa näin kauniin kartanon, kuten 
Sotkamossa pihapiiriä kutsutaan. Kohde on ra-
kennushistoriallisesti arvokas ja sen sijainti hyvin 
arvokkaan perinnemaiseman sivussa on mainio. 
Kohde on kesäasuntona ja sitä on hoide u hyvin.

Puhakan laitumilta.



327327

14.2 Hakomäki, Tuhkakylä (P)
vanha ruotutorppa
vanhoja rakennuksia

Hakomäki (myös Hakola, Haikola) on ollut Taat-
tolan talon ruotusotamiestorppana 1700 – luvun 
lopulta 1800 -luvulle.

Mäen laella sijaitsee pieni hirsitalo ja varas-
torakennus, sekä pellon sivulla vanha lato. Talo 
on tehty 1940 – luvun lopulla ja se on ollut 1970 
– luvulle saakka kesäasuntona, mu a omistaja on 
muu anut tuolloin Australiaan ja paikka on jäänyt 
hunningolle. 

Talo on tehty taiten ja yksityiskohdat ovat kau-
niita: ikkunapielet, listoitukset, jne. Talossa on vie-
lä alkuperäistä kalustusta, mm. erikoisen kaunis 
ns. sivustavede ävä sänky. Talossa on avokuisti, 
rimavuorilaudoitus, harjaka o ja kuusiruutuiset 
ikkunat.

Varasto on matala kolmiosainen ja rimavuora u 
rankorakennus. Navetan peruskiveykset löytyvät 
pihapiirin länsisivulta.

Tila kuuluu kaivospiiriin, mu a se säilynee silti 
sijaintinsa vuoksi pihapiirin osalta ennallaan.

Kohde on pienimuotoinen roman inen esimerk-
ki vanhasta asuinpaikasta, jonka ympäristö raken-
nuksineen olisi vielä säilyte ävissä. Peltoja viljel-
lään ja niiltä on kaukonäkymä Vuokatinvaaralle.

14.3 Harju, Tuhkakylä (P)
erikoisen pitkä historia
pieni ja kaunis pihapiiri 1940 – luvulta
Ärvään vilja-aitta

Tuhkakylän Kolmisoppi – järven pohjoispuolinen 
mäki on asute u todella varhain, mahdollisesti jo 
1500 – luvulla. Tuolloin asiakirjoissa mainitaan 
Rönkkölän talo, mu a nimi hävisi rappasotien 
myötä. Myöhemmin Jormas Tuhkala merkinnällä 
virallisissa papereissa esiintynyt talo on itse asias-
sa koostunut useasta savusta. Näiden kaskivaarat 
ovat ulo uneet pitkälle etelään aina Savon rajalle 
asti. Esimerkiksi Rahvaanmäki on ollut alkujaan 
Kannaksen ja Lantonmäki Kolmisoppisen torppa. 
Si emmin Kolmisoppinen on jae u Harjun, Nis-
kalan ja Koljolan taloihin, joista jälkimmäinen on 
vielä jae u Honkapirtiksi ja Ärvääksi. 

Harjulla on tallella sotien jälkeen rakenne u 
pieni ja maalauksellinen pihapiiri. Päärakennus, 
nave a ja varastorakennus ovat tyyliltään yksin-
kertaisia rankorakenteisia rakennuksia. Päära-
kennus edustaa rakennusajankohtana käyte yä 
talonpoikaistalon ja tyyppitalon sekoitusta, joten 
yläkerrassakin on asuintiloja. Ikkunat ovat alku-
peräiset ruutuikkunat ja kuisti hyvin kevyt avo-
kuisti pyöreillä pilareilla. Yläkerran ikkunat ovat 

Alapiha.

Hakomäki.

Nätti Harjun talo.
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pienikokoiset ruutuikkunat ja pitkillä sivuilla on 
haukkaikkunat. Talo on estee isesti erikoinen ja 
hyväkuntoisena sekä hennon vihreäsävyisenä 
se edustaa parasta puurakentamisen perinne ä 
kunnan alueella. Punamulla u nave a koostuu 
hirsirakenteisesta lehmänavetasta ja rankoraken-
teisesta varastosta. Pihatien sivulla on hirsinen ja 
punamulla u 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 raken-
nuskanta on hävinnyt lukuun o ama a pihatien 
varren kuusien suojassa yksinäisenä nökö ävää 
vilja-ai aa. Rakennuksessa on kammio-otsa, ku-
luneet kulmikkaat poskilovet ja pistola ia. Ai a 
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 ai a on kul uurihistoriallisesti arvokas 
rakennus.

14.4 Huovila, Tuhkakylä (mylly V, 
muut rakennukset P, maisema P+)
valtakunnallisesti arvokas myllyrakennus
perinnemaisema, jokimaisema
komea päärakennus
kivinavetta
isoluhti
Talvivaaran kaivos

Tuhkajoen ja Jormasjärven välisellä maakannaksel-
la on sijainnut asuintaloja jo varsin varhain. Yksi 
näistä on Jormas 11Partala, joskin sitä ale iin 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 eteläpuo-
lella aina Talvivaarassa saakka, jossa sijaitsi Par-
talan 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 
vaihde iin virallisesti Jormas 15 Huovilaksi. Huo-
vilassa on ollut majatalotoimintaa 1800 – luvun 
lopulla. Si emmin talo jakautui kahtia, ja toisesta 
puolesta tuli nykyinen Kosken talo. 

Komean peltomaiseman ja lepikkoisen joki-
rannan vieressä sijaitseva kahden talon (kolmen 
päärakennuksen) pihapiiri on kerroksellinen ko-
konaisuus. Vuonna 1938 valmistunut Huovilan 

Ärvään aitta on 1700-luvulta.

Huovilan mylly.

Vanha Huovila.
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vanhempi hirsinen päärakennus sijoi uu piha-
piirin keskelle ja joen puolelle. Tyylillisesti se on 
klassinen, ikkunat ovat T-mallia ja kerroksia on 
kaksi. Yläkerran räystässivujen ikkunat ovat kuu-
siruutuisia pienellä ruutukoolla. Aluksi talossa 
on ollut mansardika o, jolloin rakennus on ol-
lut myös varsin korkea ja muistu anut suuresti 
naapuri Markon päärakennusta (katso Markko, 
Tuhkakylä). Alkuperäinen kuistin ka o on ollut 
samanlainen kuin Kerilän nykyinen auma u 
ka oinen kuisti. Yläkerrassa sijaitsee iso ”kos-
kihuone”, josta on suuri ikkuna frontooneineen 
joelle. Tässä huoneessa on vuosina 1951–55 toi-
minut Sotkamon Säästöpankin haarakon ori, en-
nen kuin sille rakenne iin postin kanssa yhteiset 
tilat kylän keskustaan. Vastapäätä taloa on osin 
uusi u kivinave a ja talon kummallakin sivul-
la uudet Huovilan ja Kosken asuinrakennukset, 
joista Huovilan puoli on eri äin suurikokoinen. 
Kivinavetan siivessä on vanha hirsinen talliosa 
ja navetan ylisille johtaa pihan puolelta ajosilta. 

Kosken talon itäpuolella on maakunnallises-
ti arvokkaaksi luokiteltu perinnemaisema-alue, 
joka koostuu niitystä, metsähaasta ja laitumesta. 
Huovilan puolella pellolla ja sen takaisella avoi-
mella hakamaalla on muutama vanha lato ja pieni 
ai arakennus.

Jokirannassa on 1900 – luvun alussa rakenne u 
mansardika oinen tur iinimylly. Mylly on oman 
rakennetun vesiuomansa varressa, yläjuoksun 
puolella on ränni ja patolai eet. Myllyn sivulla on 
sijainnut sahalaitos, josta ei ole jäljellä kuin voi-
mapyörä. Myllyä on korja u 1990 – luvulla maa-
kunnan alueella tehdyn puromyllyinventoinnin ja 
kunnostusprojektin aikana. Myllylle on opasteet 
Tuhkakyläntieltä. Myllyä vastapäätä joen pohjois-
rannalla on sijainnut naapuri Kaikkolan mylly, jon-
ka 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 lehmisuo-
jana. Kaunis rakennus olisi vielä säilyte ävissä ja 
sen voisi sijoi aa parempaan paikkaan.

Huovilan mylly on nyt valtakunnallisesti ar-
vokas kul uurihistoriallinen kohde, kuten kaik-
ki kainuulaiset myllyt. Se on säilynyt verra ain 
hyvin. Huovilan ympäristö on pienmaisemaltaan 
edustava ja Kosken puolella sijaitseva jokivarsiniit-
ty on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema. 
Perinteisen karjanhoidon loppuminen tulee näky-
mään ympäristössä varsin pian ja nii ämisellä sekä 
vesakon harvennuksella se säilyisi. 

Talvivaaran metallit ovat houkutelleet kau-
an ja asiakirjojen mukaan vuoden 1723 käräjillä 
käsiteltiin torppari Olli Partasen tapausta; häntä 

kun syyte iin ”valtakunnan virallista elinkeino- 
ja turvallisuuspolitiikkaa vahingoi avien tietojen 
luovu amisesta sopima omalle henkilölle”. Hän 
oli näy änyt hopeamalmiesiintymän paikan vie-
nankarjalaiselle Pekka Suhoselle. Raju sarkasota 
oli juuri kiihkeimmillään ja tunteet nousivat pin-
taan. Perimätiedon mukaan jo 1700-luvun alussa 
on Tornion ruukilta saapunut paikalle esiintymän 
tutkija ja pystyte yään hytin Talvivaaran rinteel-
le ero anut metalleja malmeista kolmen vuoden 
ajan. Paikka sai kansan suussa nimekseen Ho-
peakallio ja koko vaaraselänne äkin kutsu iin 
tuon jälkeen Hopeavaaraksi. Vuonna 1902 Finska 
Täljstensaktie olaget sai tutki avakseen alueen 
vuolukiviesiintymän, mu a yhtiö totesi Juuan 
Nunnalahden esiintymän kuljetusyhteyksiltään 
suotuisammaksi.

Nykyään tästä Talvivaaran vuolukiviesiinty-
mästä kaivetaan kiveä Mondo Mineralsin Lahnas-
lammen kaivokselle ja vain parin kilometrin päässä 
sijaitsee Talvivaara Oy:n suuren nikkeliesiintymän 
kaivospiirin raja. Kaivospiirillä on vaikutusta Tuh-
kajoen vesivirtauksiin ja siten kohteen arvoihin.

Huovilan ja Kosken talojen pihapiiri on kul uu-
rihistoriallisesti arvokas ja mylly valtakunnallisesti 
arvokas rakennus. Kokonaisuu a täydentää kau-
nis 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, 
mu a käytännössä sen maat jakautuivat viiteen 
savuun, joskin kaikkien nimi oli 1600 – luvulta 
alkaen Tuhkala. Tuolloin jakautuivat Tuhkakylän 
keskeiset maat Tuhkasen suvun kesken ja kylää 
ale iin kutsua nimellään. 1700 – luvun alussa sar-
kasota hävi i kylän lähes kokonaan ja nimen on 
virheellisesti olete u lii yvän tapahtumaan. Talo-
jen omistukset ja nimet muu uivat ja nyt Markko 
sijaitsee kylän korkeimmalla kohdalla ja aivan sen 
tuntumassa eteläpuolella Kaikkola (katso Markko, 
Tuhkakylä).

Kaikkolan talo ei siis ole vanhimpia kylän talois-
ta, mu a kuitenkin yksi menestyneimmistä, minkä 
todella huomaa jo vanhan asuinrakennuksen koos-
ta. Tämä 31,5 metriä pitkä päärakennus on Sot-
kamon pisin lajissaan. Haapalanlahden Haapala 
on noin 28 metriä pitkä ja sen nykyinen Korhosen 
suku on lähtöisin Kaikkolasta.
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Pihapiiri sijaitsee keskellä Tuhkakylää, aivan 
Tuhkajoen tuntumassa. Aikoinaan talolla on ollut 
mylly lähellä Huovilan myllyä, mikä on aiheu a-
nut melkoista kilpaa ja noki elua. Tilalla on ollut 
myös tiilitehdas, johon tarvi ava savi on noste u 
Tuhkajoen kynnäästä. Pihan läpi on kulkenut van-
ha kylätie Pernunmäen eli entisen Karppilan läpi 
Jormasen rantaan. Tien toinen pää on ulo unut 
aina Parkuan Mustolaan ja Korholanmäen kau a 
Lau olahden rantaan asti. 

Perimätiedon mukaan vanha Kaikkolan pihapii-
ri on ollut huoma avasti nykyistä pienempi. Siihen 
on kuulunut yksi asuinrakennus kaksine asuin-
puolineen, yhteen kytketyt navetat sivurakennuk-
sineen ja erilaisia ai arakennuksia. 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 kuol-
leiden säilytyspaikkana. Nälkä ja taudit iskivät 
Tuhkakylään tuolloin poikkeuksellisella voimalla 
ja köyhäintaloista tuli varsinaisia tautipesiä.

Nykyisessä pihapiirissä on vanhan pääraken-
nuksen lisäksi uusi päärakennus 1990 – luvulta ja 
kaksi nave aa, joista toinen on kivinen vuodelta 
1925. Navetan parina on ollut toinen samanlainen 
kivinave a, mu a se on pure u 1960 – luvulla. 
Tilalle on tuolloin tehty tiilinen nave a hieman 
etäämmälle. Siinä on toiminut vähän aikaa mm. 
tiilitehdas. Kaikkolan vanha vaakavuora u pää-
rakennus on tehty vuonna 1911. Sen koko on kas-

vanut lähes puolella vuonna 1923. Tällöin puret-
tiin suuri lasikuisti ja tilalle tehtiin kaksi erillistä 
lasikuistia. Mahtavan kokoinen talo kätkee siis 
käytännössä sisäänsä kaksi taloa eli se on parita-
lo. Uudempi osa on jäänyt varastokäy öön 1990 
– luvulla ja myös vanhempi on vajaakäytössä. Ta-
lon ulkoista asua koristaa ikkunoiden voimakas 
vuorilautojen koristelu. Tämä ns. ruunaus on ol-
lut tyypillinen aikakauden sotkamolaisille taloille. 
Vastaavia löytää vielä muistakin taloista Tuhka-
kylällä esim. Kerilästä ja Taa olasta, sekä muilta 
kyliltä esimerkiksi Korholanmäen Keltamäeltä ja 
Soidinvaaralla Välitalosta. 

Markon talo on Kaikkolan lähinaapuri ja näiden 
kahden talon vilja-aitat sijaitsevat vierekkäin talo-
jen välimaastossa vanhan kylätien varrella. Kaik-
kolan ai a on kaunis otsa-ai a ja se on arviolta 
noin 200 vuo a vanha. Otsa on korkeaa mallia, ja 
siten oviaukko on tavanomaista matalampi. Aitan 
ovi on vanha, ja se on aikoinaan päällyste y kusta-
vilaisella laudoituksella, joka sekin on jo kulunut. 
Posket on love u ja ne ovat alaosastaan pahoin ku-
luneet. Osa aitasta on vuora u laudoilla. Pernun-
mäen vilja-ai a on lähes Kaikkolan ai aa vastaava, 
mu a aste a paremmin toteute u.

Vanhoja piha-ai oja on siirre y ajan oloon kau-
emmas pelloille Pernunmäen tien varteen. Kaksi-
osainen piha-ai a ja pihanpäänä palvellut raken-
nus (ruumenhuoneena) ovat maisemassa orpoina.

Maisemallisesti Kaikkola on keskeinen osa 
Tuhkakylän kulttuuriympäristöä. Peltoaukean 

Tuhkakylän peltoja taustalla Kankuri.
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avoimuuden säily äminen ja Vuokatin vaaraket-
jun huiput kaukomaisemassa ovat Tuhkakylän 
olennaisia maisema-arvoja. Tuhkajoen varren le-
pikko- ja hakamaita kanna aa harventaa ja pitää 
joen perinnemaisemaosuus tälläkin kohtaa siistinä.

Kaikkola on rakennushistoriallisesti eri äin ar-
vokas. Vaikka pihapiiri on osin kerroksellinen, sii-
nä on silti vanhan piirin tuntu. Vanha päärakennus 
on kokonsa puolesta erikoinen harvinaisuus.

14.6 Kankuri, Tuhkakylä (P)
edustava päärakennus

Tuhkakylän Markon talon maista lohkaistu Kan-
kuri on pieni tila kylän keskustassa. Sen vuonna 
1947 valmistunut hirsinen päärakennus on tehty 
paikallisten osaajien toimesta kuin mallitaloksi. 
Vuora u ruutu-ikkunoin varuste u rakennus on 
ajalta, jolloin talonpoikainen rakennusperinne sai 
ns. puolitoistakerroksisen talon piirteitä. Rakennus 
edustaa tyypillistä sotien jälkeisen ajan maaseu-
dun rakennusperinne ä, ja hyvin säilyneenä sillä 
on rakennushistoriallista arvoa. Talossa on jyrkkä 
harjaka o, kaunis ja kevyt avokuisti, pir i, kamarit 
ja kei iö. Asuintiloja on myös yläkerrassa. Se kuu-
luu yhtenä osana Tuhkakylän kauniiseen vanhojen 
rakennusten ryppääseen. 

Rakennusta on korja u äske äin o aen huomi-
oon sen arvot.

14.7 Kerilä, Tuhkakylä (P)
erikoisen komea talo ja kuisti
kaunis vilja-aitta sammakkohirsineen
maisema-arvo

Jormaskylän alueella on muutamia suuria taloja, 
joista yksi komeimmista on Kerilän talo Laaka-
järventien varressa. Lepikkoinen maasto pienen 
järven rannalla on idyllinen. Alueen napatalon 
historia ulo uu 1700 – luvulle. Keskeisen sijain-
nin vuoksi Kerilän talo on ollut alueella erilaisten 
juhlien pitopaikka 1800 – luvulta lähtien. Erikoista 
historiaa lii yy talon mailla vuonna 1908 pide yyn 
maatalousnäy elyyn: tuolloin talossa pide iin Sot-
kamon Osuuspankin perustava kokous.

Kerilän vanha hirsipintainen ja alaosaltaan lauta-
vuora u päärakennus on rakenne u perimätiedon 
mukaan 1900 – luvun alussa kahdessa osassa. Ta-
lossa on hyvin erikoinen auma u kolmilappeinen 
lasikuisti. Samanlainen on ollut myös saman kylän 
Huovilan talon vanha kuisti. Kuistilta pääsee etei-
sen kau a oikealla sijaitsevaa pir iin ja vasemmalle 
poikkisaliin, josta on käynti peräkamareihin. Pir-
tistä pääsee kei iöön ja myös remontin yhteydessä 
eteistilaan upote uun portaikkoon, ja siitä yläker-
ran tiloihin. Komean talon viimeistelevät kauniit Keskitalon koristeellinen kuisti.

Kerilän kaunis talonpoikaistalo.

Konttila.
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sisustukset, upeat uunit ja ikkunoiden ruusatut 
koristeet. Salin ja kamarin uunit on uusi u viimei-
sessä remontissa 1980 – luvulla. ”Uunimaakarina” 
toimi Keijo Tervo, rakentamisen monitoimimies 
samalta kylältä. Uunien kivet ovat paikallista vuo-
lukiveä Talvivaarasta. Sen erikoisuus on kirjavissa 
värisävyissä, jotka ulo uvat valkoisen kellertävästä 
ruskean sävyihin! Alueen erikoisen ja laajan vuolu-
kiviesiintymän tutki vuonna 1902 Finska Täljsten-
saktie olaget, mu a yhtiö totesi kuljetusyhteyksien 
vuoksi vaihtoehtona olleen Juuan Nunnalahden 
esiintymän suotuisammaksi.

Talon ulkoisen olemuksen silmiinpistävin omi-
naisuus on ikkunoiden kolmisakarainen koriste-
laudoitus eli ruusaus. Se on tyypillinen 20 – luvun 
koristelutapa ja sitä löytyy muun muassa Tuhka-
kylän Kaikkolan ikkunoista.

Kerilän vanhoista rakennuksista on jäljellä kaksi 
sivurakennusta, luhtitalli ja vilja-ai a. Talli on tyy-
pillinen kokkitalli, mu a vilja-ai a on sekä sijain-
niltaan, e ä ominaisuuksiltaan edustava rakennus. 
Ai a 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. Ai a on yksikerroksinen, mu a sen 
kauniissa päätykolmiossa on luukku. Ai a luukun 
kuvioineen on renessanssivaiku einen!

Kerilän rakennukset ovat rakennushistorialli-
sesti hienoja ja arvokkaita. Pihapiiri rakennuksi-
neen näkyy ohuen lepikon läpi Laakajärventielle ja 
toimii tienvarsimaisemakohteena. Maisemallisesti 
ja perinnemaiseman säilymisen vuoksi ympäröivi-
en lepikoiden säilytys on perusteltua. Joka tapauk-
sessa näkymien säilytys on mahdollista puuston 
harvennuksella ja peltojen käytöllä edelleen.

Osa talon maista on tulevan Talvivaaran kaivos-
piirin alueella, mu a pihapiiri säilyy lähiympäris-
töineen.

vanhoja rakennuksia kauniissa maisemassa
kivinavetta
komea isoluhti

Vanha 1760 – luvulla peruste u Taa olan talo 
on jakautunut useampaan osaan, joista Keskita-
lo sijoi uu vanhan Taa olan paikalle. Taa olan 
ruotusotamiehen torppa on sijainnut läheisellä 
Hakomäellä.

Kumpuilevassa peltojen, nii yjen ja hakamaiden 
ympäröimässä maastossa sijaitseva pihapiiri on säi-
ly änyt vanhoja piirteitään. Taa olan vanha 1920 
– luvulla valmistunut päärakennus on ollut aikoi-
naan kahden pirtin yhdistelmä ja sen toinen puoli 

on siirre y naapurin taloksi, josta edelleen 1990 – 
luvulla metsästysmajaksi Kiantaperään. Keskitalos-
sa on jäljellä siis puolikas vanhaa Taa olaa, jonka 
lisäksi on nave a, isoluhti ja vanhoja ai oja. Pirtin 
ja kaksi kamaria sisältävä leveärunkoinen rakennus 
on rimavuorilaudoite u ja luonnonkivisokkelilla. 
Kuisti on koristeltu erikoisen kauniisti. Ikkunoiden 
koristeina on muun muassa naapuritalo Kerilässä 
käyte yä kruunukoriste a, mu a tässä siihen on 
lisä y noppaa, ym. leikkausta.

Pihaluhti on komea ilmestys, vaikkei olekaan 
kammiomallia. Suorasivuisessa kaksikerroksises-
sa rakennuksessa on pieniä konsolikoristeita joka 
nurkalla. Kaksiosainen luhti on tehty vuolumer-
kin mukaan vuonna 1793 ja huoma avan suurista 
puista. 

Kivinave a on hyvin heikossa kunnossa. Päre-
ka een päälle asete u huopa on rikkoutunut pa-
hoin ja rakennus on käytännössä purkukuntoinen. 
Navetan sivulla harjun kynnäällä sijaitsee suorasi-
vuinen vilja-ai a, jolla lienee ikää 200 vuo a. Ra-
kennuksessa on ollut ovi aikaisemmin sivuseinällä. 
Aitan eteläpuolella saman kynnään eteläpäässä on 
erikoisen vanha kahden hirsirungon yhdistelmä. 
Rakennus on ollut viimeiseksi ruumen- ja olkila-
tona. Toinen rakennuksista on selvästi vanha otsa-
ai a, jonka oviseinän hirret on siirre y myöhem-
min otsalinjaan.

Taa olan peltoaukea ja Keskitalon pihapiiri ovat 
kaunista tienvarsimaisemaa. Keskitalo on arvokas 
rakennushistoriallisesti ja on sääli, e ä nave a on 
menete y.

erikoinen historia
tyypillinen pienen tilan vanha rakennuskanta

Talolla on erikoinen historia, sillä aikaisemmin 
Kon ila sijaitsi Raajamäellä 1940 – luvulle saakka 
pellon reunassa talon itäpuolella. Sotien jälkeen 
talo on siirre y aivan uuteen paikkaan Viinamäen 
tuntumaan. Vanhalta paikalta on tuotu pihapiirin 
sivulla yhä pystyssä oleva vanha tallirakennus, jo-
ka on si emmin toiminut mm. varastona.

Pihapiirissä on lisäksi pieni rankorakenteinen 
talo, piha-ai a, sauna ja hyvin kookas perunakella-
ri. Nave aa ei ole enää jäljellä. Talossa on lasikuisti, 
harjaka o, rimalautavuori ja kaksi huone a. Muut 
rakennukset ovat lautarakenteisia ja punaisia, kun 
taas talo on väriltään vaalean ruskea. Perunakella-
rin ka o on lahonnut.

Tila sivuaa kaivospiiriä ja tulee säilymään en-
nallaan. Kohteella on rakennushistoriallista arvoa 
ja se edustaa pienimuotoista rakenne ua ympäris-
töä, 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, mu a sen 
tarkemmin niiden ikää ei tiedetä. Päärakennus on 
korja u vuosina 1936 ja 1952. Tiilika eisen ja vaa-
kavuoratun hirsitalon ikkunat ovat kuusiruutuiset 
ja perustus luonnonkivestä. Talossa on pariovelli-
nen umpikuisti, pir i, kei iö ja kaksi kamaria.

Pihapiirissä on lisäksi piha-ai a ja varastoraken-
nus. Hirsinen piha-ai a on kaksiosainen ja matala. 
Ovien päällä on haukkaikkunat.

Pihatien varressa on lisäksi heikkokuntoinen 
puimalarakennus ja ryhdikäs vilja-ai a. Koristee-
ton ai a on kookas.

Korpelan pihapiirillä on rakennushistoriallista 
arvoa. Ympäristö on hyvin hoide ua ja peltoja vil-
jellään.

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 pihapiireis-
tä Latomäki on selvästi kul uurihistoriallisesti ar-
vokkain kokonaisuus. Sen historia alkaa virallisesti 
vuonna 1882, jolloin peruste iin 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 siirry iin Latomäkeen samalla kun 
talo oste iin itselliseksi 1930 – luvulla. Latomäkeen 
rakenne iin komea hirsinen päärakennus, kivina-
ve a ja piha-ai a. Heikkilästä tuotuja pienempiä 
rakennuksia koo iin talliaitaksi ja sijoite iin piha-
piirin eteläsivulle. 

Itäsivulla sijaitseva päärakennus on mi asuh-
teiltaan kaunis keskisuuri talonpoikaistalo mitä 
tyypillisimmillään. Lautarakenteisen kuistin kaut-
ta pääsee eteistilaan, josta on käynti vasemmalle 
pir iin, suoraan kei iöön ja oikealle poiki aissa-
liin, joka si emmin on jae u kahteen osaan. Pir i 
on eräs Sotkamon kauneimmista. Valoisa, arvokas 
ja rauhallinen tila on mieltä ylentävä kokemus. 

Talon yksityiskohtien yksinkertainen hienous ja 
asiantunteva toteutus ovat silmäänpistäviä. 

Länsisivun nave a on osin lohkokiveä ja se on 
rakenne u vuonna 1934. Sen päätyyn on tehty ran-
korakenteinen lantala ja hirsinen talliosa vuonna 
1948. Korkea vin itila on vara u heinille ja sinne 
johtaa ajosilta pihan puoleiselta sivulta. 

Vanha talliai a on koo u kahdesta rakennuk-
sesta. Vanhimmat hirret ovat perimätiedon mu-
kaan 1800 – luvulta, mikä pitänee ulkonäön pe-
rusteella paikkansa. Suorasivuisen rakennuksen 
kate on päre ä. 

Pohjoissivun ruskeaksi kyllästynyt varastoai a 
on lautarakenteinen ja suorasivuinen. Pihapiirin 
ulkopuolella on lisäksi 1960 – luvulla rakenne u 
hirsisauna, jonka vilvoi elutilan poskihirret ovat 
varsin näy ävät. 

Pihapiirin itäpuolella on rankorakenteinen 
puimala ja kauempana vilja-ai a, 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 ki-
veyksiä. Myllyn kivet ovat pihapiirin rakennusten 
astinkivinä.

Latomäki on kaunis vaaran päälle sijoi uva pi-
hapiiri rakennuksineen. Sen kul uurihistoriallinen 
merkitys on suuri etenkin rakennushistoriallises-
ti. Talon ympärillä sen itäsivulla on jäänteitä ha-
kamaasta lepikoineen. Itään avautuu vaiku ava 
kaukomaisema kohti Kolmisopenvaaraa ja tulevaa 
kaivoslouhosta.

Tämän pihapiirin kohdalla kanna aisi pyrkiä 
sovi amaan kaivospiirin toiminta todellakin siten, 
e ä lähiympäristö pihapiirin rakennuksineen säi-
lyisi. Kohde a on pide y kuin kukkaa kämmenellä 
ja etenkin päärakennuksen viimeisiin huoltokorja-
uksiin on panoste u.

14.13 Leinola - Rantala, 
Rannankylä, Tuhkakylä (P)
kerroksellinen pihapiiri

Leinola sijaitsee Jormasjärven länsipuolella oleval-
la mäellä. Jormas 39 Leinola on ollut paikan kan-
tatalo, josta on isojaossa tehty Jormas 46 Rantala 
(Ranta). Tämän jälkeen rakenne iin pohjoispuolel-
le uusi pihapiiri, joka risti iin Leinolaksi. Ympäris-
tössä on ollut kiinteää asumista hyvin varhain, sillä 
alueen kantatalo on ollut jo 1500 – luvun puolelta 
Jormas 2 Turula (isojaon jälkeen 3). Sen ensimmäi-
nen pihapiiri on sijainnut Nurmelan ja Rannan vä-
lisellä niityllä, ja myöhemmin Nurmelan paikalla. 
Osa Turulan rakennuksista on siirre y Rannan 
maille ja osa Kannakselle (katso Kannas, Jormas).
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Leinolan pihapiiri on tiukka neliö, jossa on eri 
aikakauden rakennuksia. Vanhan päärakennuksen 
lisäksi siihen kuuluu L-muotoon tehty nave a 1960 
-luvulta ja asuinrakennus 1970 – luvulta. 

Vanha asuinrakennus on tehty kehikolle Vuoka-
tin Por imäessä. Runko oste iin ja kasa iin talok-
si vuonna 1930. Alkuperäisasuisen rakennuksen 
kuisti on umpinainen, ja talossa on pirtin lisäksi 
eteistila, kei iö ja kaksi kamaria. Yläkerrassa on 
kesähuoneita. Talon ka o on jyrkkä harjaka o ja 
ikkunat ovat T-mallia. Talon hirsiseiniä ei ole vuo-
ra u. Sisätilat ovat alkuperäisasuiset, pir i on va-
loisa, ja pirtin uuni mahtavan kokoinen.

Nave a on tehty alaosiltaan tiili- ja varasto-osil-
taan rankorakenteisena. Ylisille johtaa ajosilta. Na-
ve a on tehty palaneen tilalle ja se sopii paikkaansa 
hienosti. Pihapiiri onkin varsin nä i ja tiukka, vaik-
ka piharakennuksia tilalle on tehty uusi asuinra-
kennus. Eri-ikäiset rakennukset ”keskustelevat” 
yllä ävän luontevasti keskenään.

Leinolan isäntiin on kuulunut kansanedustaja 
Heikki Mustonen.

Leinolan talolla on kul uurihistoriallista mer-
kitystä ja rakennushistoriallisesti se on esimerkki 
kohtuullisen luontevasta kerroksellisesta pihapii-
ristä. Asuinrakennuksella on antikvaarisia arvoja 
esineistöineen.

Näköetäisyydellä sijaitsevan Rannan talon (van-
ha Leinola) pihapiiristä ovat jäljellä vain kivinave-
tan rauniot, vanha huonokuntoinen päärakennus 
ja pihatien varressa todella vanhan oloinen riihi 
latoineen. Hirsitalo on rakenne u korkean sokke-
lin varaan siten, e ä pirtin alle on jäte y korkea 
kellaritila erillisellä käynnillä päädystä. Rakennuk-
sessa on pir i, eteinen, kei iö ja kamari. Talo on 
perimätiedon mukaan tehty 1800 – luvun lopulla, 
mu a ka o uusi u 1920 – luvulla ja todella jyrkkä-
lappeiseksi. Kuisti on eräs kauneimmista, sillä sen 
ikkunat ovat erikoismaininnan arvoiset.

Sotkamon Osuuskassa peruste iin Rannan ta-
lossa ja siirre iin 1950 – luvulla kirkonkylälle. 

Rannan talolla on rakennushistoriallista arvoa, 
mu a talo vaatisi väli ömiä toimia säilyäkseen.  
Nave a on jo menete y ja riihelle käy samoin. Ran-
nan ympäristö on ränsistymässä pahoin.

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 sa-
dan metrin pituinen ja parin kymmenen metrin 
korkuinen kalliokumpare korkealla vaaran päällä. 

Korpela.

Latomäen pihapiiristä.

Latomäen kivinavetan päätyovi.
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Itäsivu on melko loiva, mu a lännessä on näyt-
tävä, miltei pystysuora kalliorinne, josta paikka 
on saanut nimensä. Kalliorinteen juurella on pai-
koin vetinen suo. Kallion läheisyydessä on vanho-
ja asuinpaikkoja, joista Kallola (Kalloaho) lienee 
vanhin. Kallola sijaitsee näköetäisyyden päässä ja 
on perimätiedon mukaan saanut nimensä Linna-
kalliosta. Linnakallion päältä näkee koko Vuokatin 
vaaraketjun ja Talvivaaran vaarat. Erikoisena on 
pide y kallion ja vanhimpien lähivaarojen talojen 
sijoi umista siten, e ä kalliolta on lähes suora linja 
Rajamäkeen (Raajamäki) ja Mustaan (Mustamäki). 
Linnakallion länsipuolella on toinen kalliomuo-
dostelma noin 600 metrin päässä ja Sopenvaaran 
lakialue on ylipäätään hyvin kalliopintainen.

Paikkaan lii yy jonkin verran tarinoita. O.A.F. 
Mustonen kertoo Kajaanin kihlakuntakertomuk-
sessa vuodelta 1884 tarinan, jonka mukaan vuoren-
haltija on pitänyt Linnakalliolla päihtyny ä miestä 
vankinaan.

Kertomusten mukaan Linnankallion päällä olisi 
ollut joskus puinen varustus ja sen vuoksi lähei-
sessä Kolmisoppi -järvessä olisi Hovinlahti. Sa-
maan kertomukseen lii yvät Kolmisopenvaaran 
rinteessä esiintyvät pengerrykset, jotka olisi tehty 
puulinnan asukkaiden rakentaman torpan viljelyk-
siä varten. Kertomukseen lii yy myös tarina koko 
perheen kuolemasta nälkäaikana 1600 -luvulla. 

Taloa ei ole uskalle u lähestyä pitkään aikaan ja 
siitä on jäljellä vain tarinoita. Valtionarkiston tieto-
jen mukaan paikalla on tosiaan ollut Kolmisopen-
mäen torppa, jota on isännöinyt Tuhkalan poika 
Olli Tuhkanen. Isän ja muutamien lasten kuoltua, 
loppuperhe on syönyt kuolleita ja kuolleet si en 
itsekin. Torppa on ollut asu una 1600 – luvun puo-
livälistä 1680 – luvulle. Vaaran rinteestä löytää yhä 
pihapiirin kiviperustukset.

Taajimmin esiintyy tarina sarkasodan ajoilta. 
Siinä Jormasjärveläiset ovat juosseet vainolaisia 
karkuun Linnakalliolle, joka on ollut kylän karku- 
ja turvapaikka. Tarinan mukaan kallion puinen va-
rustus on ollut liian heikossa kunnossa puolustau-
tumiseen. Aikansa vainolaisia pidäteltyään, muun 
muassa hei elemällä kiviä heidän niskaansa, väki 
on ahtautunut turvaan kalliossa olevaan luolaan. 
Vainolaiset ovat tukkineet luolan suun ja tehneet 
suuren tulen luolan eteen, jo a kallio rikkoutuisi ja 
luola romahtaisi väen niskaan. Nykyään näkyvillä 
oleva suuri kalliokivikasa olisi siis romahtaneen 
kallion jäte ä allaan luolaan paenneen väen luut.

Linnakallio on ollut Tuhkakyläläisille merkit-
tävä kokoontumis- ja ajanvie opaikka aina 1950 
– luvulle saakka. Ensin paikalla on ollut tasoitet-
tu ken ä ja si emmin 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 kutku ava. To-
dennäköisesti tarinoilla on jonkinlaista tosipohjaa. 

Kallio sijoi uu Talvivaaran kaivospiirin rajalle, 
mu a todennäköisesti kaivoksella ei luultavasti ole 
sille suoranaista vaikutusta. Linnakallion maastoa 
kanna aisi tutkia kul uurihistoriallisista syistä. 
Kalliolta on mitä maalauksellisin korpimaisema 
kohti Talvivaaran rinne ä.

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 Kai-
nuun kartassa vuodelta 1650 on kylälle piirre y 
kolme taloa.

Sopenvaaran Linnakalliolta Talvivaaralle.
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Markon talon paikkaa pidetään yleisesti kylän 
vanhimman talon paikkana. Jormasjärventien var-
rella Markon talon kohdalla oleva pieni hirsinen 
varastorakennus on perimätiedon mukaan kylän 
vanhin pystyssä oleva pir i ja rakenne u 1800 – 
luvun alussa. Kyläaukean korkeimmalla kohdalla 
sijaitsevan rakennuksen ympärillä on ollut ensim-
mäinen ”tuhkasta noussut Markon kartano”, sillä 
sarkasodan aikana lähes jokainen kylän talo poltet-
tiin. Markon kaskialueet ovat ulo uneet kauas ete-
lään, sillä mm. Naulavaaran Kiikkumäki on ollut 
aikoinaan sen torppa. 

Markon pihapiiri sijaitsee nykyään Jormasjär-
ventien eteläpuolella. Pihapiirin eteläpuolella on 
Kaikkolan pihapiiri (katso Kaikkola, Tuhkakylä). 
Talojen välistä on kulkenut vanha talvitie Pernun-
mäen eli entisen Karppilan läpi Jormasen rantaan 
ja tien toinen pää on ulo unut aina Parkuan pe-
rukoille 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 kaksiker-
roksinen päärakennus, hirsinen nave a, vilja-ai a 
ja kuivaamo kalustosuojineen. Kaikkolan talo si-
jaitsee lähinaapurina ja näiden kahden talon vilja-
aitat sijaitsevat vierekkäin talojen välissä vanhan 
kylätien varrella. Kaikkolan ai a on kaunis otsa-
ai a ja arviolta n. 200 vuo a vanha. 

Markon talo on rakenne u vuonna 1925, ja siinä 
on ollut alun perin mansardika o. Sotien jälkeen 
tehdyssä suuressa remontissa ka o muute iin har-
jamuotoiseksi. Kate on etonitiiltä, ja hirsiseinät on 
vaakavuora u. Rakennus on eräänlaista hyvin yk-
sinkertaista talonpoikaista klassismia, jota löytyy 
lähitaloista mm. Kankurista, Mäntylästä ja etenkin 
Huovilasta, joka on kuin kaksoiskappale. Markon 
talossa on T – ikkunat ja sen yläkerta on asuinkäy-
tössä. Yläkerran räystässivujen pienet ruutuikku-
nat ovat erikoisen pieniruutuiset.

Kaksikerroksinen nave a on hirrestä ja sen ylä-
kerran heinävin iin johtaa ajosilta rakennuksen 
päädystä. Kuivaamon sivulla sijaitseva hirsinen 
kalustovarasto on tehty alun perin toisen maail-
mansodan aikana Kalliojärven vankileiriraken-
nukseksi. Vangit tekivät leirin rakennukset itse, ja 
huolto toimi Markon naapurista Tuhkalasta käsin. 
Vankileirin toinen asuinrakennus on nykyään Rah-
vaanmäen talon nave ana ja jää tulevan Talvivaa-
ran kaivoksen alle.

Maisemallisesti Markko on keskeinen kohde 
Tuhkakylän kul uuriympäristössä. Peltojen käy ö 
ja puiden vähäisyys lähimaisemassa, sekä Vuoka-
tinvaaraketjun huiput kaukomaisemassa kuuluvat 
Tuhkakylään olennaisesti. 

Markon ikivanha pirtti.

Mattilan luhdin ikkunat.

Metsäniemen hurmaavan värinen talo.
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Markko on rakennushistoriallisesti eri äin arvo-
kas. Vaikka pihapiiri on vain kaksisivuinen, siinä 
on silti vanhan piirin tuntu. Tässä au aa pihapiirin 
ympärillä oleva komea pihapuusto. Markon van-
hin pir i on ikänsä puolesta säily ämisen arvoinen 
ja antaa kylämaisemalle konkree isen historialli-
sen näkökulman. Ympäristön peltoja viljellään ja 
osin myös laidunnetaan.

vanhoja rakennuksia erikoisissa pihapiireissä
lehmikujat, perinnemaisemat
kivinavetta

Ma ilan talo sijaitsee Suutarinkylällä, joka on ollut 
asu u 1600 – luvun alusta saakka. Aikoinaan Turu-
lan talo koostui kolmesta savusta, joista kahdesta 
käyte iin jo varhain nykyistä nimeä Nurmela ja 
yhdestä nimeä Suutari. Perimätiedon mukaan Suu-
tarin talon tienoilla olisi sijainnut alkujaan Turulan 
karkupir i 1500 – luvun lopun melskeissä. Claess 
Claessonin piirtämässä Kainuun kartassa vuodelta 
1650 on paikalle piirre y talon merkki. Lähinaapu-
riksi tuli 1760 – luvulla Pukinmäen (Pukin) talo, 
josta Ma ila on 1930 -luvulla erote u. 

Ma ilassa on erikoinen sekoitus vanhoja raken-
nuksia ”pitkin mäkeä”. Useimmat rakennukset on 
tuotu näköetäisyydellä olevasta Pukista. Vuonna 
1936 rakennetussa päärakennuksessa on tupa ja 
kamari, ja se on rakenne u korkealle perustukselle. 
Kivinen nave a on sekin pienikokoinen; sen sisään 
ei ole mahtunut kuin neljä lehmää. Ylisille johtaa 
ajosilta Pukin puolelta. Pihapiirissä on Pukista siir-
re y mahtava talliai a, jona sitä on käyte y myös 
Ma ilassa. Se on suorasivuinen rinta-ai a vuodelta 
1847 ja sen hirsikonsolien koristelu on erikoinen. 
Tallin takana on kaunispiirteinen otsa-ai a, jota on 
aikaisemmin käyte y vilja-ai ana. Siinä on kauniit 
poskileikkaukset ja sillä lienee ikää noin 200 vuo a. 

Ympäristön tekevät erikoiseksi vanhat lehmikujat, 
joita pitkin karja on ohja u hakaan. On hyvin harvi-
naista, e ä sellaisia löytyy yhä. Lehmikujien varrella 
on useita latoja ja muun muassa vuonna 1936 tehty 
ai arakennus. Lehmiaitoihin rajoi uvat myös masii-
nahuone ja riihi, joista ensimmäisessä on vuosiluku 
1919, ja toisessa 1901. Masiinahuone on otsallinen ja 
näy ää 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 siirre y pieni saunarakennus. 
Ma ilan pihapiiri ovat erikoinen sekoitus vanhoja 
rakennuksia. Ne ovat rakennushistoriallisesti erit-
täin arvokkaita. Ma ila on kuin ulkomuseo. Pien-
maisema on samoin erikoinen ja arvokas.

Mäkitupa.

Neulala on aivan tiessä kiinni.

Kytölän eli Pantalehdon kämppä.
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14.17 Metsäniemi, Naulavaara (P)
kaunis pieni pihapiiri 

Naulavaaran Orninginlammen kaakkoispuolella 
sijaitseva pieni pihapiiri on erikoinen. Siinä on van-
ha päärakennus, nave a ja piha-ai a. Pääraken-
nuksen vanhin osa, kuten muutkin rakennukset, 
on tehty 1930 – luvulla. Taloa on jatke u 1970 – lu-
vun lopulla niin, e ä laajennusta ei erota vanhasta 
osasta. Talossa on kaksi pientä umpikuistia, ruutu-
ikkunat ja lautavuorauksen värinä hätkähdy ävä 
vaaleanvihreä, joka istuu taloon hämmästy ävän 
hyvin. Kaksiosainen piha-ai a on koristeeton. Pui-
nen nave a on tehty 1950 – luvulla, ja se on häm-
mästy ävän hyvässä kunnossa.

Metsäniemen pihapiiri on klassinen neliö. Sekä 
ympäristöä e ä rakennuksia on hoide u erikoisen 
hyvin. Kohteen kul uurihistoriallinen 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 yk-
si alueen vanhimpia torppia. Torpan maat on jae u 
1870 – luvulla kahtia, jolloin toisesta muodostui 
Kuusimäen torppa.

Paikalla on erikoinen osin paljaiden kalliohar-
janteiden päälle muodostunut hajanainen piha-
piiri, johon kuuluvat hirsinen päärakennus vuo-
delta 1948, pieni nave a 1950 – luvulta latoineen, 
latorakennus, varasto ja talon vanhin rakennus eli 
riihi. Riihi on malkotuohika einen ja ikää sillä lie-
nee noin 150 vuo a. Talo on tyypillinen sekoitus 
vanhaa talonpoikaistaloa ja puolitoistakerroksista 
talomallia. 

Erikoista pienten peltojen ympäröimässä piha-
piirissä on se e ä kaikki rakennukset ovat maalaa-
ma a ja kauniin luonnonharmaita.

Tila sijaitsee aivan kaivospiirin reunalla ja on 
vaaravyöhykkeellä hävitä. Pihapiirin ympäristö 
kuuluu vielä vanhalle omistajalle. 

Kohde on hyvin erikoinen ympäristöltään ja 
maalaama omat rakennukset tekevät siitä esteet-
tisesti ainutlaatuisen Sotkamossa.

14.19 Neulala, Tuhkakylä (P)
hyvin näkyvällä paikalla oleva mansardikattoinen talo

Tuhkakylän eteläpuolen taloista ehkä yleisimmin 
muistetaan Neulalan talo, mikä johtuu sen erikoi-
sesta ulkonäöstä ja sijainnistaan Laakajärventien 
varressa kallioleikkauksen ja tiukan mutkan yhte-
ydessä. Talo on tehty 1920 – luvulla hirrestä ja siinä 

on mansardika o. Talo on hyvin pieni, sillä siinä on 
vain hellahuone ja kamari. Umpikuisti on korkea 
ja sen kau a pääsee yläkertaan. Ikkunat ovat T – 
mallia ja ullakon päädyssä on salmiakki-ikkunat.

Pihapiirissä on pieni hyvin heikkokuntoinen 
hirsinave a ja autotallirakennus. Talon läheisyy-
dessä näköyhteyden päässä sijaitsevat Pihlajamäki 
ja Pitkälehto (katso Pihlajamäki, Tuhkakylä ja Pit-
kälehto, Tuhkakylä).

Kohteella on rakennushistoriallista arvoa ja tien-
varsikohteena huoma avan suuri arvo.

14.20 Pantalehdon (Kyntölän) 
kämppä, Talvivaara (P)
vanha kämppä
tienvarsikohde

Sotkamossa on ollut kämppärakennuksia kohta-
laisen paljon, mu a enää niitä on vain muutamia. 
Kämppärakennukset sijoi uivat yleensä suurten 
hakkuualueiden keskelle korpimaisemiin. Panta-
lehdon kämppä on vedenjakajalla sijaitsevalla laa-
kealla mäellä, jonka läheisyydessä Talvivaaran lie-
peillä on ollut 1950 -luvulla suuria hakkuita. Aivan 
Laakajärventien läheisyydessä sijaitseva rakennus 
toimii paikallisen metsästysseuran majana. 

Pantalehdon kämppä on pieni hirsinen ja har-
maa miehistökämppä, jonka päätarkoitus oli ma-
joi aa joukko metsureita. Rakennuksessa on yksi 
suuri majoitustila, kei iö ja kaksi kuistia. Tämän 
lisäksi pihalla on aikoinaan ollut tallirakennus. Yk-
sinkertaisessa rakennuksessa on loiva harjaka o ja 
ruutuikkunat. Kämppä on alun perin rakenne u 
1940 – luvulla Mustinjärven alueelle kämpäksi ja 
siirre y Pantalehtoon 1950 – luvulla.

Kämpät ovat harvinaisia, ja siksi niiden arvo on 
kul uurihistoriallisesti 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 tunne u talo 
sijaitsee laakealla mäellä Tuhkajoen pohjoispuo-
lella ja Jormasjärven läheisyydessä. Karppila on 
kaskennut vaaroja kauas etelään aina Naulavaa-
raan saakka. Claes Claessonin Kainuun kartassa 
vuodelta 1650 Pernunmäen paikalle on piirre y 
talon merkki.

Pernunmäellä on kaksi pihapiiriä, joissa on van-
hat punaiset päärakennukset, ja joissa kummas-
sakin asutaan yhä. Lisäksi pihapiireissä on kaksi 
uu a taloa. Tuhkakylän entisillä kauppiailla Rei-
no ja Kirsti Pulkkisilla on vuonna 1900 rakenne u 
kaunis pir i. Talon kamariosa on vanhempi, sillä 
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tuolloin vanhempi pir i on pure u ja pystyte y 
osaksi naapuritaloa. Tilalle on tehty nykyinen va-
loisa ja kaunis huonetila. Jyrkkälappeinen talo on 
vuora u rimalaudalla ja ikkunat ovat T-mallia. 
Umpikuistin kau a päästään suoraan pir iin, jo-
ka on hirsipinnalla. Talon sisätilojen valon määrä 
johtuu ikkunoiden suuresta koosta. Pirtin kol-
milappeisessa holvikatossa on kirveellä veistetyt 
ka olaudat. Pirtistä pääsee kamareihin, saliin ja 
kei iöön. Talo on remontoitu perusteellisesti 1970 – 
luvulla ja sisuste u hyvällä maulla. Talo on kaikin 
puolin komeassa kunnossa, mu a 1960 – luvulla 
tehty uusi u kuisti on selkeästi aikansa lapsi.

Pihapiirissä on vanha pihaluhti, jolla on ikää 
noin 150 vuo a. Nave a on tiiltä, ja tehty 1960 – 
luvulla. 

Talon aitat ovat erikoisen mielenkiintoiset. 
Kaksikerroksinen vilja-ai a on vuodelta 1825. 
Pieni kalanruotomaisesti paneelikuvioitu ovi au-
keaa sisäänpäin ja on tyypillinen 1700 – luvulla 
rakennetuissa aitoissa. Mainiokuntoinen ai a on 
korkeaotsainen ja sen posket ovat suorat. Huomio 
kiinni yy aitan konsolien kauniisiin koristeisiin, 
jotka on tehty poikkeuksellisen varmalla taidolla. 
Yhtä hienoja ei Sotkamossa muualla tapaa lukuun 
o ama a kirkon vieressä sijaitsevia puisia hauta-
kammioita. Sen lisäksi aitan räystäällä on lovet ns. 
riiahirrelle, mikä kielii malkoka ojen räystäiden 
pohjalaisesta rakentamistavasta ja mahdollisesta 
rakentajastakin. La iarakenne on supiste u pisto-
la ia, joten pistojen päät eivät ole sateelle al iit, mi-
kä on todella hyvin rakentaessa keksi y yksityis-
kohta. Rakennus on lähes iden inen muodoltaan 
Kaikkolan aitan kanssa. Upea rakennus ajateltuine 
yksityiskohtineen on katon alla toisen aitan kanssa. 
Päälle on aseteltu pärekate ja sen päälle 1960 – lu-
vulla alumiinipeltikate. Toinenkin ai a on vanha, 
sillä siinä on veiste ynä vuosiluku 1843. Myös tä-
mä ai a on toiminut myös vilja-ai ana. Rakennus 
on pohja-alaltaan suurempi ja siinä on kaksi ker-
rosta. Ovi ei ole alkuperäinen. Rakennuksessa on 
yleensä vain pappiloista ja kartanoista tu u kon-
solivahvennus kolmen ylimmän hirren kohdalla!

Arfmannien kaunis punamultainen pääraken-
nus on Pulkkisten pihapiirin pohjoispuolella. Siinä 
on Pernunmäen vanha pir i uudelleen pystyte y-
nä, kei iö ja kolme kamaria. 1920 – luvulla raken-
nusta on laajenne u kahdella kamarilla ja tehty 
taite eli mansardika o. Ka o on tehty palaute u 
takaisin harjan muotoon 1950 – luvulla. Talon li-
säksi pihassa on hirsinen nave a 1950 – luvulta ja 
suuri joukko talkkunatehtaan rakennuksia, joista 
osa on vanhoja. Arfmannien vanhin rakennus on 
ollut arviolta 200 vuotias kammioai a, joka on Jor-
masen rannassa kesämökin nukkuma-ai ana.

Pernunmäki eli vanha Karppila.

Pihlajamäki.

Pitkälehto on eräs Sotkamon pienimmistä taloista.
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Pulkkisten puolella harjoitetaan lomamajoitusta 
Jormasen rannan mökeissä. Tie mökeille kulkee 
pihapiirin kau a, joten rakennuksilla on matkai-
lullista merkitystä. Pernunmäen talot muodos-
tavat oman erikoisen ja suuren yhteispihapiirin. 
Asuinpaikalla on pitkä historia ja rakennuksilla, 
etenkin kammioaitalla, on suuri rakennushisto-
riallinen arvo. Pernunmäen rinteiltä on löyde y 
kiveyksiä, kuoppia ja palanu a puuta, jotka voivat 
kieliä hiilenpoltosta, rautahytistä tai monenmoi-
sesta muusta ajan saatossa tapahtuneesta toimesta. 
Yhdestä kivikuopista on löyde y rautakuonaa ja 
sen vierestä kivikiuas, jonka keskelle on tullut ki-
vistä rakenne u putki. Pernunmäen etelärinteellä 
on kauniita lepikoita ja jokivarsinii yjä.

Pernunmäki on harvinainen elävä ja toimelias 
kahden talon kul uurihistoriallisesti arvokas pi-
hapiiri.

14.22 Pihlajamäki, Tuhkakylä (P)
arvokas 1940 – luvun pihapiiri
tienvarsikohde

Pihlajamäelle aivan Laakajärventien varteen raken-
tunut pihapiiri on tien varressa selkeä maisema-
kohde. Talo on tehty 1940 – luvulla eli sotien jäl-
keen, mu a sitä on laajenne u 1950 – luvulla. Talo 
on pitkälle talonpoikaista mallia, johon sekoi uu 
puolitoistakerroksinen talotyyppi. Umpikuistin 
kau a pääsee tupakei iöön, josta on käynti kah-
teen sivukamariin. T-ikkunallinen ja punaiseksi 
maala ua taloa on korjailtu ja kunnoste u vuosi-
kymmenien aikana sen arvoa vastaavasti.

Pihapiirin itäsivulla on 1950 – luvulla rakenne u 
punainen nave a latoineen. Pohjoissivulla on har-
maa pihasauna pihakaivoineen ja eteläisellä sivulla 
kaksiosainen piha-ai a. 

Lepikkoinen ympäristö luo paikalle pienimuo-
toisen perinnemaisematyyppisen ympäristön ja 
pihlajat kuuluvat jo nimenkin perusteella tähän pi-
hapiiriin. 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 ym-
päristön avoimuuden säily ämisen vuoksi.

14.23 Pitkälehto, Tuhkakylä (P)
pieni pihapiiri

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

kolmisivuinen. Siinä on pieni päärakennus, ai a ja 
pieni nave a latoineen. Päärakennus on tehty 1930 
– luvulla ja siinä on lautarakenteinen umpikuisti, 
pieni hellahuone ja kamari. Ikkunat ovat T – mallia. 
Ai a ja nave a ovat hyvin pieniä hirsirakennuksia 
ja koristee omia. 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 – lu-
vun lopulla asutetun Puhakan tilan aivan erikoisen 
hienot laidunalueet, jotka muodostuvat rakenteel-
taan edustavista hakamaista ja metsälaitumista. 
Osin kiviaitojen ja niiden lomassa olevien puu-
veräjien reunustamien kauniiden, puistomaisten 
hakamaiden valtapuita ovat harmaalepät, joiden 
alla levi äytyy tuore nii y. Kuusivaltaisilla, seka-
puustoisilla metsälaitumilla on eri äin runsaasti 
lahopuuta. Laitumen huomionarvoisia lajeja ovat 
nurmitatar ja jäkki, joiden lisäksi kasvaa kissankä-
pälää ja kaarlenvaltikkaa (Pedicularis sceptrum-
carolinum). Tällä hetkellä lypsykarjan laidunnus 

Tuhkajokisuu.
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jatkuu vuosikymmenien perinteen mukaan ja 
alueille on laadi u hoitosuunnitelma. Tilanpidon 
jatkuminen tulevaisuudessa saa aa kuitenkin olla 
epävarmaa, joten kohteen hoitotilanne a on seu-
ra ava. Talvivaaran kaivosalue ei onneksi yllä Pu-
hakan maille. Läheisyydessä sijaitsee Pantalehdon 
kämppä (katso Pantalehto, Talvivaara).

Puhakan laitumet on luokiteltu valtakunnalli-
sesti arvokkaiksi ja täysin syystä. Upea ympäristö 
on Partasen perheen elämäntyö. Kiviaitojen määrä 
ja valtava koko kertoo aivan tava omasta sinnik-
kyydestä ja peräänantama omuudesta. Kohde 
soveltuisi opetuskohteeksi ja vaikka matkailutar-
peisiinkin. Alueen reunalla on Alapihan pihapiiri, 
jonka pihatie, por i ja roman isesti kuusta katol-
laan kasva ava riihi tuo alueen länsireunalle vi-
suaalista lisäarvoa. Alueen länsiosan tiheämmässä 
ja kuusikkoisessa osassa on pieni harmaa lehmi-
suojarakennus: paikka on kuin Grimmin sadusta. 
Alueen upein rakennuskohde on kuitenkin vanha 
nii ylato vieruskoivuineen ja tupsuheinineen alu-
een eteläosissa.

Puhakka on paras!

14.25 Pukki, Suutarinkylä (P)
hyvin erikoinen ja ilmeisen vanha aitta
pihapiiri
kivinavetta
paja
vanha kylätie

Pukin (Pukkimäki) talo sijaitsee Suutarinkylällä, 
joka on ollut asu u 1500 – luvun loppupuolelta 
saakka. Aikoinaan Turulan talo koostui kahdesta 
savusta, joista toisesta käyte iin jo varhain nykyis-
tä nimeä Nurmela ja toisesta Suutari. Perimätie-
don mukaan Suutarin talon tienoilla olisi sijainnut 
alkujaan Turulan karkupir i 1500 – luvun lopun 
melskeissä. Claess Claesson on piirtänyt paikalle 
talon merkin vuonna 1650 laatimaansa kar aan. 
Talosta muodostui 1700 – luvulla Suutarin suvun 
kantapaikka Sotkamossa ja se oli merki y muun 
muassa rippitietoihin nimellä Jormas 2 Turula. 
Samalle peltoaukealle peruste iin 1760 – luvulla 
Pukinmäen talo lohkomalla Suutari. Paikalla oli 
sijainnut jo aikaisemmin torpparakennus. Jormas 
36 Pukki muu ui isojaossa numeroksi 43.

Pukin talo ympäristöineen muodostaa kauniin 
kumpuilevaan vaaran rinteeseen sijoi uvan perin-
nemaisemakohteen. Erikoismaininnan ansaitsee 
laaja kaukomaisema, jossa näkyvät niin Vuoka-
tinvaarat kuin Talvivaarakin.

Pukin pihapiiri on varsin eheä. Talo on pihapii-
rin uusin rakennus ja sekin on tehty vuonna 1910 
vanhoista hirsistä uudelleen kooten. Talli, riihi ja 
sen lato sekä kivinave a ovat kaikki 1800 – luvun 

Pukin vanha aitta on hyvin arvoituksellinen rakennus.

Raatemäen pihalta.

Tuhkala.
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lopulla rakenne uja. Riihi on erikoisen leveää mal-
lia, samoin riihen vanha ovi. 

Navetan takana pienellä kynnäällä sijaitseva 
leveä otsa-ai a on erikoinen rakennus. Se on piir-
teiltään hyvin alkukantainen ja sen tekee todella 
erikoiseksi hirsimateriaali, joka on jäte y karjalais-
rakennusten tapaan palhoama a! Rakennuksen ul-
komuoto ja yksityiskohdat antavat ole aa, e ä ky-
seessä on yksi vanhimpia rakennuksia Sotkamossa. 
Aitan vieressä ajatus matkaa kauas menneisyyteen. 
Tämän rakennuksen kohdalla ikätutkimus olisi 
paikallaan.

Lisäksi ympäristöstä löytyy uudempi riihira-
kennus ja hirsirakenteinen paja, jota on korja u 
äske äin. 

Lähistöllä Kaakkomäen takaisella Honkamäellä 
on ”ikivanha” Uunikallio, josta on hae u seudun 
uuneihin kiviä. Suutarinkylältä luoteeseen maas-
to nousee kohti Immonkoivun lehtoa sekä vanhaa 
Mikkolan talon Immokaisen sotilastorpan paik-
kaa ja Väyryvaaran vanhaa tilaa. Tämä ympäristö 
on vanhaa kaskiviljelyseutua ja hakamaastoa on 
paikoin vielä jäljellä. Maastoa pitkin kulkee myös 
ikivanha rei i Tuhkakylältä Suutarinkylän kau a 
Parkualle ja Kajaaniin saakka.

Pukin talo on erikoisen hieno rakennushistori-
allinen kohde perinnemaisemineen. Sen eteläpuo-
lella näköyhteyden päässä on Pukista lohkaistu 
Ma ilan pihapiiri (katso Ma ila, Suutarinkylä) ja 
Suutarin talo.

Suutarin taloon lii yy vanha tarina rappareista: 
Jormasen Suutariin olivat jo rapparit ehtineet ja 
tyhjentäneet talon vilja-aitat. Rapparit olivat aja-
neet reet törmän alle ja jääneet vahtimaan, josko 
karkuun mennyt talonväki palaisi takaisin ja pal-
jastuisivat. Mu a isäntä oli hoksannut asian ja tap-
panut hevoset törmän alla, sekä hiihtänyt metsään 
useita hiihtojälkiä, joten rapparit olivat ymmällä, 
mitä jälkiä seurata. Useita päiviä myöhemmin ja 
jälkiä seura uaan rapparit tulivat Mustolana (Par-
kua) tunnetun talon pihalle ja huutelivat, e ä kyllä 
”Ähvä” Mustonen eli isäntä vielä kiinni saadaan. 
Löysivät aitan sillan alta piilon tavaraa täynnä, 
mu a väsyneinä eivät jaksaneet enää pol aa taloa 
vaan palasivat Suutariin ja sen koommin ei heitä 
enää näkynyt.

14.26 Raatemäki, Tuhkakylä (P)
vanhoja rakennuksia

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

olemassa eri äin vanhaa 1800 – luvun lopulla otet-
tua erinomaista valokuvamateriaalia, jossa vanha 
pihapiiri näkyy rakennuksineen.

Raatemäki jakautui vuosisadan vaihteessa kah-
deksi taloksi ja toisen puolen nimeksi anne iin 
Peltola. Vaarojen välisessä laaksossa sijaitsevan 
Raatelammen rannalla sijaitseva pihapiiri on enää 
kahden rakennuksen kokoinen. Peltolan puolella 
on jäljellä vain peruskiviä. Raatevaaran asuinra-
kennus on tehty 1900 – luvun alussa ja siitä on viety 
toinen puolisko heti uutena Peltolan puolelle. Sen 
vuoksi Raatemäen talossa on nyt erikoinen poh-
jakaava. Eteinen on kapea ja vanhan solaeteisen 
tyyppinen tila. Sen oikealla puolen on vanha pir i, 
joka sekin on jae u kolmeksi huoneeksi. Eteisen 
vasemmalla puolen on myöhemmin tehdyt kama-
rit. Tiloissa on asu anut kaksi perhe ä. Rakennus 
on osin vain tyydy ävässä kunnossa.

Pihamaan laidalla on suuri vilja-ai a, joka kielii 
talon voimallisesta menneisyydestä. Kaksikerrok-
sinen rakennus on koristeeton. Peltoja ja etenkin 
nii yjä talossa on ollut aina runsaasti. Niityt ovat 
nykyään muu uneet metsiksi. Metsäketo on ollut 
Raatemäen torppa.

Kannaksesta löytyy lisää kohdassa Kannas, Jor-
masjärvi.

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-eteläsuuntai-
sesti Nuasjärven kohdalla. Siten savolaisperäinen 
asutus levisi Nuasjärveltä Jormasjärven ympärille 
jo varhain. Tuhkakylän kantatalo on 1500 – luvulla 
ollut nimeltään Rönkkölä. Talon nimi on hävinnyt 
rappasodissa, mu a käytännössä kyläalueen par-
haat maat jakautuivat viiteen osaan, joskin kaikilla 
oli sama Tuhkala nimenä jo 1600 – luvulta alkaen. 
Tuhkalan talo on jae u isovihan jälkeen Seppäläs-
tä. Tuhkakylän nimi johtuu Tuhkasista, joita asui 
1600 – luvulla kaikissa tuolla nimellä ristityissä 
kylän taloissa. Lähes kaikki kylän talot polte iin 
myöhemmin sarkasodassa maan tasalle ja sitä on 
virheellisesti pide y kylän nimen perustana. 

Tuhkala ei ole kylän vanhin asuinpaikka, mu a 
näkyvin se on ollut. Myöhemmin Tuhkala on ollut 
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varsin keskeisessä roolissa kylän toimintoja ajatel-
len. Siinä on toiminut muun muassa kauppa, kir-
jasto, puhelinkeskus, köyhäintalo, posti, jne. Talon 
läpi kulkee vanha kylätie Kajaanista aina Tuhkaky-
län rantaan saakka. Varallisuusverotiedot vuodelta 
1805 kertovat Tuhkalassa olleen kymmenen lasi-
ikkunaa, mikä toimi tuolloin veron mi arina. Talo 
oli Sotkamon viidenneksi vaurain ja sen kokonais-
arvoksi arvioitiin 1000 riksiä. Vuonna 1907 Tuh-
kalasta lohkaistiin maapala uudelle kyläkoululle. 

Tuhkalan perintötila oste iin vuonna 1919 Maa-
kunnan toisen sotkamolaisen myymälän sijoitus-
paikaksi. Kauppa ava iin heti, mu a kyläläiset 
eivät suosineet Maakuntaa, joten tila myytiin edel-
leen jo vuonna 1920. Kauppa jatkoi toimintaansa 
talossa pitkälle vuo a 1920 ja yksityisenä kaup-
pana maailmansotiin saakka, jolloin Kalliojärven 
rannassa sijaitsi sotavankileiri ja Tuhkalan kaupan 
kau a toimi sen muonitus.

Pihapiiri sijaitsee keskellä Tuhkakylää, aivan 
Tuhkajoen tuntumassa ja pienen kummun sivul-
la. Pihatie suurine puineen ja komea keltainen 
talo ovat kaunis tienvarsikohde Laakajärventien 
varressa. Pihassa on päärakennus, pihanpäära-
kennus kellareineen ja pitkä piha-ai arakennus 
varastotiloineen. Päärakennus on vuodelta 1905. 
Erityisellä taidolla laadukkaasti tehty talo on yksi 
kauneimmista sotkamolaisista talonpoikaistalosta 
ja säilynyt erinomaisesti. Hirsirunko makaa gra-
nii ilohkareiden päällä ja se on vuora u keltaisel-
la laudoituksella. Yläosassa on kaunis vaakapeite-
pon ilauta ja alaosassa helmipon ilauta pystyssä. 
Ikkunat ovat T-mallia ja rakennuksessa on pihan 
puolella kaksi pariovellista lasikuistia. Pohja on 
erikoinen, sillä pir i on rakenne u 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 sisäänkäyn-
ti asuintiloihin lännen puolelta, mu a kauppatoi-
minnan lopu ua ne poiste iin. Ullakon toisessa 
päässä on talviasu ava huonetila. 

Rakennus on koristeltu poikkeuksellisesti myös 
sisäpuolelta erilaisin puuleikkauksin. Sisätilojen 
ka okanna ajat on vuoltu ja tyylitelty kauniisti, 
samoin kuin kuistin ka okanna ajien päät ulkona. 
Ikkunoidenvuorilaudoissa on voimakas kruusaus-
pro lointi. Sisustuksessa on poikkeuksellista arvoa 
ja voimaa. Isot ikkunat tekevät sisätiloista hyvin 
valoisat.

Pihanpää on perimätiedon mukaan tehty vuon-
na 1850 poispuretun vanhemman päärakennuksen 
paikalle. Pihanpään alla on siten säilynyt vanha 
kiviholvikellari porrashuoneineen. Pihanpäätä on 
korja u perusteellisesti vuonna 1901. Rakennus on 

toiminut tilapäisenä ruumishuoneena nälkävuosi-
en aikaan 1850 -luvulla ja si emmin muun muassa 
köyhäintalona ja piikainhuoneena. Rakennusta on 
käyte y ennen vuosisadan vaihde a myös kaup-
pana. Poispuretussa piharakennuksessa on ollut 
linja-autotalli. 

Talo sijaitsee Tuhkakylän kylämaiseman kes-
keisimmällä paikalla aivan Laakajärventien tun-
tumassa. Pihapiirillä on eri äin suuri kul uuri-
historiallinen merkitys. Talo ja pihanpää ovat ra-
kennushistoriallisesti eri äin arvokkaita. Tuhkalan 
pihapiirillä on kyläkuvalle erikoisen suuri merki-
tys. On sääli, e ä pihapiirin ja joen väliin pellolle 
on istute u 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 
ope ajana toimi juuri valmistunut J. A. Tervo, 
joka myöhemmin tuli tunnetuksi muun muas-
sa kunnan asioiden pontevana hoitajana. Vanha 
koulurakennus on tyypillinen harjaka oinen ja liki 
kaksikerroksinen L- pohjamuotoon tehty hirsitalo. 
Sen julkisivut muistu avat Tuhkalan taloa: kate on 
tiiltä, vuoraus yläosasta pystypon ilautaa, alaosas-
ta helmipon ilautaa, T-mallin ikkunat, ja sokkelina 
granii ilohkareet. Koulun luokkasali on muute u 
1980 – luvulla pesutiloiksi. Lisäksi rakennuksessa 
on veisto- ja liikuntasali, sekä ope ajan asuintilat. 
Koululla toimi 1950 – ja 1960 – luvuilla Sotkamon 
neuvolan Tuhkakylän vastaano o. 

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 vuoro-
tellen Kankurissa, Markossa ja Kaikkolassa, kunnes 
vuonna 1954 valmistui uusi koulurakennus. Talous-
rakennus oli valmistunut jo vuonna 1952. Koulun 
uudemmat rakennukset on tehty tyyppipiirustusten 
mukaan. Uudemmassa koulurakennuksessa on kol-
me luokkasalia, kei iö ja ope ajan asunto. Pihalla 
on varasto ja wc – rakennus, sekä pihasauna.

Kangasmaastossa sijaitseva pihapiiri on valoisa 
ja sympaa inen. 

Koulurakennukset on maala u vaaleankeltai-
siksi ja piharakennukset punaisiksi.
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Koulu suurine mäntyineen on yhdessä Tuhkalan 
talon kanssa kylän keskus ja vanha puoli toimii 
maamerkkinä lähiympäristössä. Tuhkakylän koulu 
on kul uurihistoriallisesti hyvin arvokas kyläkou-
lukokonaisuus.

14.30 Tuhkakylän urheilutalo 
”Urkki”, Tuhkakylä (P)
vanha seuraintalo 

Tuhkalantien sivussa kylän keskustassa sijaitse-
va urheilutalo on rakenne u vuonna 1954, ja sen 
on piirtänyt ”tupakka-askin kanteen” paikallinen 
kirvesmies Keijo Tervo. Talo omistaa vuonna 1928 
peruste u urheiluseura Tuhkakylän Pellet ry. Ta-
lossa on pide y iltamia, elokuvanäytöksiä, urhei-
lukilpailuja, juhlia, tansseja ja muita tilaisuuksia. 
Korkeassa rankorakenteisessa talossa on iso sali, 
näy ämö ja pieni eteinen pu e eineen. Raken-
nus on kohtuullisessa kunnossa ja alkuperäisessä 
asussa, kuten pihamaan reunalla sijaitseva huol-
torakennuskin. Rakennus toimii yhä pari kertaa 
vuodessa erilaisten tapahtumien pitopaikkana ja 
juuri nyt siinä on majoi uneena Talvivaaran kai-
vostyömaan työntekijöitä.

14.31 Viinamäki, Tuhkakylä (P)
vanha torppa näkyvällä paikalla

1700 – luvun lopussa peruste u Viinamäen uudis-
talo on yksi vanhimmista asuinpaikoista Tuhkaky-
län 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-ai a, kivina-
vetan jäänteet ja piha-sauna. Laakajärventien län-
sipuolella on riihi ja riihilato, sekä pieni ja vanha 
vilja-ai a. 

Päärakennus on tyypillinen vanha savupir i, jo-
ta on laajenne u toisella pirtillä väliköineen. Van-
hempi pir i on yhä paikoillaan, mu a toinen on 
muute u kamareiksi. Talon kuisti on umpinainen 
ja ikkunat ruudulliset. Pirtit ovat erilaiset korkeu-
deltaan ja runkosyvyydeltään.

Riihi ja sen lato ovat todella vanhoja. Niiden 
malli ja tekotapa vii aavat 1700 – lukuun. Myös 
vilja-ai a on vanha. Riihellä ja aitalla on yhtä loivat 
katot. Nämä sivurakennukset ovat hei eillä, ja nii-
den kunto kaipaisi pikaista kohennusta. Kohteessa 
kanna aisi suori aa tarkempi rakennusinventointi.

Viinamäen vanhoilla rakennuksilla on raken-
nushistoriallista arvoa ja ne toimivat tienvarren 
maisemakohteena.

Tuhkakylän köyhäinpirtti.

Tuhkakylän koululta.
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5.15  
Tipas – Tipasjärvi

runsaasti arkeologisia kohteita
Hiidenportti
Kovasinvaara
Räätäjärven maisemat
Hietaneilikka – Sotkamon kuntakasvi

Sotkamon itäpuoliset kylät asute iin savolaisten 
toimesta 1600 – luvun puolella. Vesirei ejä liikku-
neet uudisasukkaat löysivät sopivia asuinpaikko-
ja Tipasjoen ja Sapsokoskeen laskevan vesilaskun 
varrelta. Ensimmäisten 1550 – luvulla veroja mak-
saneiden talojen joukossa oli jo kyllä Tipasjokisuun 
talo, mu a sen tarkasta sijainnista ei ole varmaa 
tietoa. 

Tipas on arkeologisesti hyvin kiinnostava alue, 
sillä kylän hiekkakankaiden järvenrannoilta on 
löyde y kivikautisten asuinpaikkojen keski ymä. 
Tavaralöytöjäkin on saviastioista kirveiden ja nuo-
lenpäiden kau a koruihin. Rautakauden löytöjen 
joukossa arvokkaimpien joukossa on Kiuluniemel-
tä löyde y permiläinen koru. 

Kylä asute iin savolaisten toimesta 1600 – luvul-
la, mu a sarkasota vei monet talot ja isännät. 1700 
– luvun puolivälin jälkeen seurasi nopea kasvu, 
jolloin viimeisetkin vaarojen rinteet asute iin. 

Kantataloja ovat Heiskala, Ikola, Her ua, Ranta, 
Törmä, Lon a, Suonenvaara ja Heikkilä. Heiskalaa 
pidetään yleisesti kylän vanhimpana asuinsijana. 

Tipasjärven rannassa oli alkuun vain yksi talo ny-
kyisen käytöstä poistetun koulun tienoilla, kunnes 
se siirre iin Kissaniemeen.

Kylällä on kauniita perinnemaisemia ja Räätä-
järven rantapellot ja – luhdat ovat häkelly äviä. 
Taivallammen ympäristö on kaunis ja samoin löy-
tyy hienoja kohteita mm. Lontasta. Kovasinvaaran 
perinnemaisemat ovat erikoinen valtakunnallises-
ti arvokas kohde. Tipasjokivarren seutu on vielä 
paikoin todella kaunista perinnemaisemaa, joskin 
puusto valtaa alaa. Myös Rannan ja Valkeisen ym-
päristöstä aistii pitkäaikaisen ihmiskäden koske-
tuksen. Lontan talon ympäristö on maaston vuoksi 
mieltä kutku ava.

Hiidenportin alueella on kaunis kansallispuis-
toalue, jonka ympäristöä on vasta viime vuosina 
tutki u ja löyde y muun muassa uusia historial-
lisen ajan arkeologisia kohteita.

Alueen ehdo omia rakennushistoriallisia hel-
miä ovat Pohjois-Tipaksen Hiltula pajoineen, ja 
Iljana kivinavetoineen ja kievareineen. Samoin 
erikoisen hyvin säilyneitä ovat Merilänlehto, Hak-
karalan pihapiiri, Kale oman kämppäalue, Louhi-
kosken mylly ja Kallion pihapiiri. 

Tervahautojen määrä kylän alueella on todella 
suuri. Varsinaisia hautakeski ymiä löytyy Räätä-
kankaalta ja Hiidenportin pohjoispuolen hiekka-
kankailta.

Räätän luhta Ikolan rannasta.
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15.1 Hakkarala, Tipasoja (P)
pihapiiri kuin museo
renkitupa

Peltomaisemassa ja joen läheisyydessä sijaitseva Ti-
pas 28 Hakkaralan pihapiiri on toimintansa lopet-
taneen sahayrityksen vieressä. Pihan rakennukset 
ovat todella vanhoja. Pihapiirissä on kotimuseon 
kaltainen päärakennus vuodelta 1816, pihanpää-
rakennus 1800 – luvulta, kaksiosainen museoai a, 
tallirakennus ja hirsinave a. Talon eteläpuolella 
on lisäksi suoraposkinen otsa-ai a 1700-luvulta. 

Alueen kantatilalta Tipas 8 Heikkilästä siirre y 
pir i on vanha savupir i. Sen päätyyn veiste y 
vuosiluku voi tarkoi aa myös pirtin alkuperäistä 
rakennusvuo a Heikkilässä. Pirtin ka o on hol-
va u, ja keskeltä löytyy savulakeinen, joten savu-
pir inä rakennus on toiminut myös Hakkaralas-
sa. Pir iin on lisä y runkosyvyydeltään leveämpi 
jatkos, jossa on korkea eteistila, kööki eli kei iö 
eteisen perällä ja kaksi kamaria päädyssä. Sisustus 
ja uunit ovat alkuperäisiä. Kamarien uunit ovat 
eri äin vanhakantaista sivusta täyte ävää mallia. 
Talon avokuisti on tyypiltään ainoa säilynyt kuis-
ti Sotkamossa. Sen pilarit on muotoiltu kauniisti. 
Talossa on asu u vuoteen 1970 saakka, ja nykyään 
se on kylmillään.

Erikoista on eri äin suuri säilynyt vanhan tava-
ran määrä talossa ja myös muissa rakennuksissa. 

Pihanpää on kaksikuistinen ja tyypillisen renki-
tuvan kokoinen.

Kohde on kaikin puolin kuin kotimuseo, vaik-
kakin epäjärjestyksessä. Ympäristössä on uudempi 
asuintalo ja muun muassa sahalaitoksen varasto-
rakennuksia, joten maisemallisesti kohde on an-
keahko.

Hakkarala on rakennushistoriallisesti eri äin 
tärkeä. Renkitupa on säilynyt ainutlaatuisen hyvin.

Pihapiirin ero aminen karkeammasta ympäris-
töstä esimerkiksi kasvillisuudella ja puilla tekisi 
kohteelle ”eetvar ia”.

15.2 Hietanen – Hiidenportin 

laaja kangasmaastoalue täynnä tervahautoja

Pitkä hiekkaharjumaisema Hiidenportista Hie-
tanen – järven ympäristöön on maastoltaan ollut 
luontevaa tervahautamaastoa. Tervahautojen mää-
rä alueella kipuaa yli 50 kappaleen ja osa niistä on 
säilynyt varsin hyväkuntoisina. Tervan kuljetus 
Ouluun on alkanut jokimatkalla pitkin Tipasjo-
kea Kiimasjärvelle. Tynnyreitä on kuljete u myös 
pitkin Räätäkangasta Riekkilän rantaan saakka. 
Toinen tervaranta on ollut Hiukan Rytilahdessa. 

Räätäkankaalla on toinen tervahautakeski ymä 
(katso Riekinkangas – Räätä tervahaudat, Tipas).

Hiidenportin kansallispuisto, Tipas (V)
tarut
kulttipaikka 
pyyntikuopat
hyvin arvokas perinnemaisemakohde
”Hiidentanssit”
”Hiidenkirkko”

Hiidenpor i eli Louhipor i on toiminut jääkauden 
jälkeisten aikojen sulamisvesien ja suurjärvien en-
simmäisenä lasku-uomana kaakkoon. Metsäinen 
ja kallioinen rotkolaakso on nykyään osa Hiiden-
portin kansallispuistoa. Portiksi nimetyllä kohdal-
la kalliot ovat korkeat ja rotkon pohjalla on lampia. 
Paikka on tullut tunnetuksi muun muassa kirjaili-
ja Johannes Linnankosken näytelmästä ”Ikuinen 
taistelu”. Kirjailija asui läheisessä Kovasimen eli 
Kovasinvaaran talossa vuonna 1903.

Hiidenpor iin lii yy taruja ja uskomuksia, jot-
ka ovat pelo aneet ihmisiä niin, e ä Hiidenportin 
läheisyydessä ei ole uskalle u yöpyä. Rotkon alu-
eelta on kuultu viulunsoi oa ja muita luontoon 
kuuluma omia ääniä. Eräs tarina kertoo Vuoka-
tinvaaran Hiidestä, joka kuunteli vihaisena kirkon-
kellojen soi oa ja hei i kaksi kiveä kohti kirkkoa. 
Hiiden voimat eivät kuitenkaan rii äneet, ja kivet 
jäivät Hirvenniemelle. Pe yneenä Hiisi keräsi kar-
jansa – sudet, ahmat, ilvekset ja karhut – ja ase ui 
Hiidenportin salolle, minne kirkonkellojen kumi-
na ei kuulunut. Rotkon pohjan lampien sanotaan 
olevan Hiiden silmiä. Alueen läpi kiemurtelevan 
polun varrelta löytyy toivomuskaivo, kalliohal-
keama, joka perimätiedon mukaan on ollut tärkeä 
rahauhripaikka vielä 1900-luvun alussa. Kolossa 
näkyykin paljon kolikoita, joilla on lepytelty Hii ä. 

Alun perin Hiisi-nimi on tarkoi anut pyhää 
lehtoa, paikkaa, jota palvo iin. Vasta 1600-luvulla 
siitä kristinuskon myötä tuli vertauskuva pahal-
le. Hiidenportin ympäristössä on useita muitakin 
mielenkiintoisia luonnonmuodostelmia, joille on 
anne u Hiisi-alkuisia nimiä. Näitä ovat muun 
muassa portin länsipuolella sijaitsevat erikoinen 
pyöreä kuivuneiden puiden ympäröimä kasvilli-
suudeltaan erikoisen värinen Hiidensuo ja Ison-
kivenlehdon Hiidenkirkko, joka on korkeiden 
paasikivien tarha. Perimätiedon mukaan Hiiden-
kirkon kivestä löytyvä vuosiluku 1621 olisi alueen 
viimeisten lappalaisten hakkaama. Vuonna 1961 
Porkanautiosta suuren siirtolohkareen kolosta löy-
de iin poron länget, jotka nykyisin ovat Sotkamon 
kotiseutumuseossa. 
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Alueella vastikään tehdyn tutkimuksen myötä 
on löyde y huoma ava määrä vanhoja esihistori-
allisia pyyntikuoppia ja asutukseen vii aavia irto-
löytöjä (mm. kaavin). Urponlammen ympäristöstä 
on löyde y vii eitä nauriskuopasta ja piilopirtin 
rauniot. Por ijoen ympäristössä on ollut useita 
puroui opatoja ja 1800-luvun lopulla rakenne u 
Öhylän kämppäkartano, jonka rauniot ovat vielä 
nähtävissä. Hiidenpor i on ollut paitsi rapparei-
den piilopaikka myös käpykaartilaisten ja sotilas-
karkureiden suosiossa toisen maailmansodan ai-
kaan. Viimeisimpien asumuksien jäänteitä on yhä 
näkyvissä maastossa.

Hiidenportista noin 500 metriä länteen on vanha 
Kovasinvaaran asuinpaikka. Paikka on ollut myös 
nuorison suosima kokoontumispaikka. Kovasin-
vaaran kesäjuhlille kokoonnu iin vielä 1940-luvul-
la, ja paikan vetovoimaa lienee lisännyt Hiidenpor-
tin läheisyys. Kokoontumisperinne juontaa juuren-
sa ajalta ennen kristinuskoa, jolloin Kovasinvaaran 
lehto on ollut Hiidenportin palvontalehto. Tipas 36 
Kovasinvaaran (isojaossa 32) ensimmäinen viral-
linen asukas oli Sven Nyman 1700-luvun lopulla. 
Alueella polte iin kaskea, ja viimeinen tiedossa 
oleva kaskenpol o (?) tehtiin vuonna 1901.  Ko-
vasinvaaran historiasta on mainio kooste kirjassa 
Sotkan maa – Sotkamo. 

Nyt Kovasinvaaran nii yaukean poikki kulkee 
suosi u retkeilypolku. Nii yjen kasvillisuus vaih-
telee tuoreista suuriruohoisista alueista kuiviin 
nii yihin ja runsasruohoisiin ketoihin. Huomion-
arvoisia kasvilajeja ovat nurmitatar ja ruusuruoho, 
joiden lisäksi alueelta on tava u uhanalaista aho-
noidanlukkoa sekä Kainuussa harvinaisia ahde-
kaunokkia, peurankelloa (Campanula glomera-
ta) ja vuohenkelloa (Campanula rapunculoides). 
Nii yjen ympärillä on kaskenpolton seurauksena 
syntyneitä koivikoita, jotka vaihe uvat hiljalleen 
kuusivaltaiseksi kankaaksi. 

Kovasinvaaran alue a hallinnoi Metsähallitus, 
joka nii ää nii yalueita. Kaskikoivikot ovat hoidon 
ulkopuolella. Alueelle on laadi u hoitosuunnitel-
ma. Kovasinvaara on Kainuun arvokkain valtion 
mailla sijaitseva perinnemaisemakohde, ja se on 
arvokas myös valtakunnallisesti. Vuonna 1949 
vaaran talo autioitui ja nii ytalous loppui. Raken-
nukset hävisivät, mu a niiden paikkoja osoi avat 
nokkoskasvustot ja pohjakiveykset. Vaellusrei i 
sivuaa pihanii yjä ja niiden läpi kulkevaa vanhaa 
polkua. 

Läheinen Talassuo sijoi uu vanhan vesireitin 
kohdalle. Valtimon puolelta Sivakasta noustiin 
pohjoiseen esimerkiksi Liehunjokea pitkin ja maa-
kannas Kärnänjoen lähteille ylite iin Talassuolla. 
Rei iä käy ivät karjalaiset vaihtoehtoisesti normaa-
lin Maanselän reitin rinnalla. Talassuon itäreunassa 

on erikoinen kivimuodostelma nimeltään Kivimai-
sema.

Ohessa kertomus sarkasodan ajoilta:
Oli vainon aikaa, jolloin viholliset olivat ra-

kentaneet piilopir insä Porkkasalon laitaan, josta 
pitäen ryöstelivät lähikyliä. Kerran he ryöstivät 
15-vuotiaan sotkamolaisen tytön, jonka he veivät 
mökkiinsä vanhemman naisen apulaiseksi lai a-
maan ryöstäjille ruokaa ja pitämään talou a yllä. 
Tytöllä oli tietysti ikävä, niinpä hän kerran kysäisi 
vanhemmalta emännältä, missä päin on Oulu? Sii-
hen nainen vastasi, e ä aurinko nousee Venäjältä 
ja laskee Ouluun ja ty ö painoi tämän mieleensä.

Tuli kuulas kevätyö, jolloin ty ö varasti kengät 
ja pakeni auringonlaskun suuntaan. Hän tuli jyl-
hälle rotkolle ja häntä pelo i. Kuitenkin hän kulki 
rotkoa myöten ja kun hän vihdoin pääsi kotiin, hän 
kertoi, missä vainolaisten piilopir i on ja kertoi 
pelo avasta rotkostakin.

Heti heräte iin 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 savu-
räppänän kau a pakenemaan lähimetsikköön, 
mu a se huoma iin ja hänet ote iin kiinni, tapet-
tiin ja hukute iin lampeen. Siksikö lienevät lam-
met niin tummasilmäisiä?

erittäin hieno kahden talon kerroksellinen pihapiiri
paja
peltomaisema, järvimaisema

Kiimasjärven etelärannan niemelle sijoi uva asuin-
paikka on laajan peltoaukean reunalla kummun 
päällä lähellä rantaa. Vanha Tipas 38 Nälkäniemi 
muu ui isojaossa Tipas 34 Hiltulan (Hiltunen) 
kantatilaksi, joka on 1900-luvun alussa lohko u 
kahtia. Hiltulan rannassa oli 1900-luvun alkupuo-
lella laivaliikenteen laivalaituripaikka. 

Paikalla on nykyään kahden tilan ja kolmen 
talon pihapiiri. Vanhaa rakennuskantaa edusta-
vat hirrestä tehty Salmelan L-muotoinen asuinra-
kennus, iso kivinave a, kolmeosainen piha-ai a 
Hiltulan puolella, kaksi vilja-ai aa, paja ja saunat 
rannassa. Vuonna 1915 rakenne u Salmelan pää-
rakennus on komeassa kunnossa. Siinä on kaksi 
kuistia, joista toisesta pääsee suoraan pir iin. Pirtin 
vieressä on sali ja kei iö, joiden läpi pääsee kah-
teen päätykamariin, joista toisesta pääsee omalla 
kuistilla varuste uun sivukamariin.

Nave aa on korja u ja muute u paljon sen ol-
lessa kanalana. Aitat ovat koristee omia ja suo-
raseinäisiä. Osi ain rantarinteeseen upote u paja 
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on käy ökuntoinen hirsirakennus, palkeetkin ovat 
tallella. 

Lähistöltä järven rannoilta on tehty useita arke-
ologisia löytöjä, ja Hiltusenniemessä on kivikauti-
nen asuinpaikka.

Hiltula/Salmelan kerroksellinen pihapiiri on 
uudemmasta rakentamisesta huolima a ehjä. Sal-
melan asuinrakennus on rakennushistoriallisesti 
arvokas, sillä L-muotoista vanhaa hirsitaloa ei Sot-
kamon maaseudulla ole toista, ja Kuhmostakin on 
tiedossa vain yksi. Paja on kul uurihistoriallisesti 
arvokas rakennus. Kohteen maisemalliset arvot 
ovat eri äin suuria. Yhdessä suuren peltoaukean 
länsisivulla olevan Iljanan ja lähempänä eteläpuo-
lella sijaitsevan Hautalan taiteka oisen talon kans-
sa muodostuu mitä kaunein maaseutumaisema 
peltokumpuineen.

15.5 Ikola - Kortela, Tipasoja (P)
kahden talon yhteispihapiiri

Vanhan Räätäjärven pohjoispuolen kantatiloihin 
lukeutuva Ikola on alkujaan ollut nimeltään kome-
asti Tipasoja, ja myöhemmin Tipas 11 Laatikkala. 
Ikola on merki y Claes Claessonin vuonna 1650 
piirtämään ensimmäiseen Kainuun kar aan. Ta-
lon mailta on lohko u muun muassa kylän koulu. 
Vanha pihapiiri on kahden talon yhteinen. Ikolan 
puolella on iso päärakennus, kivinave a siltoi-
neen, piha-ai a, leikkimökki, vilja-ai a ja uudempi 
kalustosuojarakennus. Kortelan puolella on vanha 
päärakennus, piha-ai a ja jäänteitä kivinavetasta.

Ikolan puolella asutaan. Vuonna 1938 tehtyä hir-
sitaloa on laajenne u takapihan puolelle, ja vaik-
ka laajennus on iso, se on onnistu u piilo amaan 
järkevästi. Vuoratussa rakennuksessa on avokuis-
ti. Kortelan puolen kuisti on umpimallia, mu a 
kummassakin päärakennuksessa on samanlaiset 
ruutuikkunat. Kortelan talo on tehty sotien jälkeen.

Kivinave a on kahden talouden nave a, mu a 
vain Ikolan puoli on kunnossa. Korkean kiviosan 
päälle on vuonna 1914 rakenne u epätavallisen 
korkea hirsiosa heiniä varten. Päädyn lautavuo-
rauksessa on käyte y koristelua, joka on poikke-
uksellista Sotkamossa. Katon lappeet ovat todella 
pitkät. Vilja-ai a on kaksikerroksinen ja suorasi-
vuinen. Ai a on yksi Sotkamon suurimpia vilja-
ai oja.

Pihapiirin rakennuksilla on selkeä kul uurihis-
toriallinen merkitys, sillä kahden talon yhteispiha-
piirejä on jäljellä enää hyvin vähän. Kivinavetan 
toisen puolen tuhoutuminen on sääli.

Hiltusen navetta on sodanjälkeisen rakentamisen tyypillinen 
edustaja.

Ikola eli vanha Laatikkala.

Iljanan entinen kievaritalo.
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15.6 Iljana – Päivölä, Pohjois-Tipas (P)
rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
peltomaisema
kivinavetta
kievarirakennus

Kiimasjärven etelärannan kantatilojen joukkoon 
kuuluva Iljana sijaitsee suuren peltoaukean sivus-
sa 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 -nimi-
nen talon emäntä. Iljanasta on erote u Päivölä.

Päivölän puolella on vanha nimenomaan kie-
variksi tehty rakennus, joka toimi suunnitellussa 
käytössä aina 1930-luvulle saakka ja si en asun-
tona. Rakennus lienee tehty 1800-luvun lopulla. 
Umpikuistin kau a edetään eteiseen, oikealla 
on pir i ja vasemmalla kamarit. Päivölän kieva-
ri on osa Iljanan kerroksellista pihapiiriä. Neliön 
muotoisessa piirissä on lisäksi suuri kivinave a 
vuodelta 1911 sekä varasto, ai arakennus ja asuin-
rakennus 1950-luvulta. Sivummalla on pieni talli-
luhti, perunakellari, iso ai a ja rantapellolla vanha 
asuinrakennus latona.

Kivinave a on komea rakennus. Kiviosan päällä 
on hirsinen seinäosa, joka on pari hir ä normaalia 
korkeampi, joten navetalla on korkeuden puolesta 

Iljanan ja Hiltulan välinen peltoaukea.

valta-asema pihapiirissä. Ylisille johtaa etoninen 
silta, jonka alla sijaitsee tiilinen kylmähuone ik-
kunoineen. Kummassakin päässä rakennusta on 
puurakenteinen osa, joissa toisessa on varastoja ja 
toisessa lantala ja talli.

Varasto- ja ai arakennuksen pohjoispäässä on 
kaunis syvennys, joka toimii avokuistina kahden 
pilarin varassa. Muuten rakennus on varsin pel-
kiste y, samoin kuin vuonna 1957 tehty päära-
kennus, joka on puolitoistakerroksinen kellarilla 
varuste u nykyään kesäkäytössä oleva asuintalo. 
Kellariin on jo alun pitäen tehty traktoritalli. Ti-
lan vanhin rakennus lienee pieni talliluhti, jon-
ka luhtiosa on rintamallia. Rakennus lienee tehty 
1800-luvun alussa. 

Peltoaukea Iljanasta Hiltulaan on suurikokoi-
nen, ja avaruuden tunne ympäristössä on selvä ve-
tovoimatekijä. Peltojen käy ö ja ympäristön hoito 
pitävät kauniin ympäristön ennallaan.

Kerroksellinen pihapiiri on kul uurihistorialli-
sesti tärkeä ja etenkin sotkamolaisi ain ainutlaa-
tuinen Päivölän kievari on rakennushistoriallisesti 
eri äin tärkeä. Muita nimenomaan kievareiksi teh-
tyjä rakennuksia ei Sotkamossa enää ole ainakaan 
alkuperäisillä paikoilla. Läheisen Saarekkeen talon 
varastoksi on kyllä juuri siirre y vanha kievari-
rakennus Naapurinvaaralta. Navetan säilymisen 
turvaaminen jatkossa on tärkeää.
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loistavasti säilynyt 1950-luvun kämppäkokonaisuus
Sotkamon ainoa säilynyt kämppätalli

Tipasjärven länsipuolisen Kale omanlammen ran-
nalla on pieni metsätyömiesten miehistökämppä 
saunoineen. Hyvin tarkoituksenmukaisesti asetel-
tu kämppäalue lienee tehty 1950-luvulla. Kämp-
päalue sijoi uu lammen koillisrannan kummulle. 
Alueella on kämpän lisäksi hevostalli varastoineen, 
puuvarasto, ruokatavaravarasto, varasto ja ranta-
sauna. Hirsisessä päärakennuksessa on suuri mie-
histön majoitustupa, kei iö ja kolme lautaraken-
teista kuistia. Matalassa rakennuksessa on 1950-lu-
vulle tyypilliset kaksiruutuiset ikkunat, perustus 

etonista ja kate as estiaaltolevyä. Rakennusta on 
kengite y ja hoide u muutoinkin. 

Kale oman kämpän talli on ainoa Sotkamon 
alueella säilynyt kämppätalli. Se on tehty piiru-
hirrestä eli neliöksi sahatusta parrusta nurkat sal-
voen. Päädyissä on lautarakenteiset rekivarastot ja 
niiden kau a pääsee neljään erilliseen talliin, joissa 
kussakin on tilaa neljälle hevoselle. Osa tallin par-
sirakenteista on pure u. Rakennus on tehty eto-
niperustuksille ja kate on as estiaaltolevyä. Pää-
rakennuksen ja tallin välissä on rankorakenteinen 
puuvarasto. Pihatien sivussa on hirsinen varastora-
kennus, jossa on mm. kellari ruokatarvikkeille. Ra-
kennuksessa on etoninen perustus ja hirsirunko. 

Rantasauna on pieni ruskea hirsirakennus lä-
hempänä lampea. Vuonna 1961 valmistunut raken-
nus on tehty lätkähirsillä, joiden kolme sivua on 
saha u tasaisiksi. Pyöreä sivu on jäte y ulospäin, 
joten hirret ovat halkeilleet edullisemmin kuin ta-
vallisesti. Hienosti oivalle u yksityiskohta! Nurkat 
pitenevät alhaalta ylöspäin, ja antavat rakennuk-
selle erikoisen ilmeen. Perustus on etonia ja kate 
as estiaaltolevyä. Rannan puolella on pieni luon-
nonkivilaatoilla pinnoite u terassi, johon nojaa vii-
si pilaria, joiden yläpäihin on jäte y oksantyngät 
naulakoiksi. Saunarakennuksessa on pesutila ja 
sauna. Ruskeaksi maala u rakennus poikkeaa vä-
ritykseltään muista italianpunaisella kei omaalilla 
maalatuista rakennuksista. 

Pihatien alkupäähän sijoi uu 1960-luvulla ra-
kenne u talli- ja varastorakennus. Isoilla pariovilla 
varuste u pitkä rakennus on ulkonäöltään kuiten-
kin muita vastaava. Kämppäalueen kaakkoispuo-
lella on kuoppa, joka saa aa olla tehty ruokatarvik-
keita varten, mu a sen tarkoitus voi olla muukin.

Kämppäalue on kul uurihistoriallisesti erityisen 
arvokas kokonaisuus, sillä kämppärakennuksia ei 
ole enää paljon jäljellä, ja Kale oman kaikki alkupe-
räiset rakennukset ovat vielä tallella. Kämpän talli 
on harvinaisuutensa takia laajemminkin arvokas.

15.8 Kallio, Tipasjärvi (P)
rakennushistoriallisesti erittäin hieno pihapiiri
mahtava hirsinavetta erikoisin sisätilarakentein

Tarinan mukaan Tipasjärven seudulle tuli kolme 
veljestä, jotka perustivat kolme taloa: Tipasnie-
men, 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, mu a asuinsija 
on siirre y rappasotien jälkeen Liima alaan eli ny-
kyiseen 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 säi-
lynyt erikoisen vanha kalapuntari vuodelta 1777 
sekä huoma ava määrä muutakin vanhaa tavaraa. 
Vanha savupir irakennus, joka nykyään sijaitsee 
kauempana pihapiiristä pihatien varressa, lienee 
tehty jo 1800-luvun alussa. Rakennus on eri äin 
mielenkiintoinen. Pihapeltojen laidalla riihen lä-
heisyydessä on toinen vanha pir i varastona.

Pihapiiri sijaitsee kalliokukkulalla, mistä on saa-
tu nimi sekä talolle e ä suvulle. Tipasjärven alue 
on kuuluisa äkkijyrkkään kohoavista kalliorystyis-
tä, jotka kertovat maaperää muotoutumisesta kau-
an aikaa si en. Alue kiinnostaa malminetsijöitä. 

Vanha paripir i on pure u pihapiiristä vuonna 
1898, jolloin on tehty nykyinen päärakennus, jota 
on vuora u ja korjailtu ajan oloon perusteellises-
ti. Kolmesivuisessa piirissä on hirsinen nave a 
lampoloineen, piha-ai a ja kala-ai a. Itäsivulla 
aikaisemmin sijainnut kaksiosainen piha-ai a on 
jossain vaiheessa siirre y navetan viereen. Piha-
tien varressa on kaunis vanhaan vilja-ai aan tehty 
savusauna, ja etäämpänä riihi ruumenhuoneineen. 
Ruumenhuoneen yläkertaan johtaa silta kalliorys-
tyltä ja huoneessa säilytetään muun muassa koivu-
tuohesta tehtyä huoma avan pitkää tuohiköysike-
rää. Pelloilla on useita latoja.

Kala-ai a on tuotu jo aikaa si en järven rannas-
ta. Se on suorasivuinen pieni perusai a ja yksi pi-
hapiirin vanhimmista rakennuksista, ehkä 1800-lu-
vun alusta. Muut aitat ovat 1800-luvun lopulta. 
Nykyinen isäntä on ka anut aitan uudelleen tuo-
himalkaka eella; ka amisen taito on säilynyt isältä 
pojalle. Vuonna 1925 rakenne u nave a koostuu 
neljästä osasta, jotka ovat lehmänave a, tanahua, 
talli latoineen ja hirsinen lampola takasivulla oma-
na siipenään tanahuan lähellä. Heinäylisille pääsee 
kivestä ja puusta tehtyä ajosiltaa pitkin, ja vintino-
vien kohdalla on ”räystäsron i” (frontooni). Na-
vetan hirsityö on korkealaatuista ja rakenteellisesti 
tavallista kekseliäämpää.
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Viereisessä purossa on sijainnut pieni myllyra-
kennus, joka on jauhokivineen viety Sotkamon Mu-
seomakasiinin taakse näy elyä varten. Rakennusta 
ei enää ole, mu a kivet ovat tallella pitäjämakasii-
nin tiloissa. Kallion vanhaa savupir iä, riihtä ja ait-
taa on korja u Museoviraston avustuksen turvin.

Kallion pihapiiri on museaalisesti hyvin mie-
lenkiintoinen. Sen rakennuskanta on epätavallisen 
monipuolinen ja se sijaitsee kumpuilevassa pieni-
piirteisessä ympäristössä pienten peltojen keskellä. 
Kalliolla on eri äin suuri rakennushistoriallinen 
arvo. Kohde on yksi kul uuriympäristöohjelman 
arvokkaimmista. 

kivikautinen asuinpaikka

Kitulanlammen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
Hiidenportin retkipolun varrella lampeen luotees-
ta työntyvän niemekkeen kärjessä, jossa on myös 
laavu, puuliiteri ja wc. Paikan maalaji on hieno-
ainesmoreenia, 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 ole-
van Kotaniemen kärjessä hiekkaisella mäntykan-
kaalla. Kotaniemen kärki on melko tasaista män-
tykangasta matalahkon rantatörmän yläpuolella, 
ja siellä kasvaa runsaasti varpukasveja. Niemessä 
on myös pyöreitä kuopanteita, joista kaksi, halkai-
sijaltaan 1-2 metriä, on löytöpaikan väli ömässä 
läheisyydessä. Löytöihin kuuluu kvartsiesineitä, 
pii- ja kvartsi-iskoksia ja palaneita luita. Löytöpai-
kan ympäristö on luonnonkaunista.

15.11 Kovasinvaara, Hiidenportin 
kansallispuisto, Tipas (V)
valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema

Katso Hiidenpor i, 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 mante-
reeseen yhdistämä saarento Korkealehdon talon 
eteläpuolella. Paikalla on näkyvissä ainakin kolme 

Kalettoman miehistökämppä.

Kalettoman kämpän sauna.

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 osi ain kaiveltu. Paikkaa on 
mahdollisesti käyte y myös kesäkalmistona. Kuik-
kasaareen lii yy myös perimätietoa ja siellä kerro-
taan 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

Kuorevaaralla eli Tipas 25 Kuoretvaaralla on asu u 
pitkään. Siitä on ensimmäisiä mainintoja 1700-lu-
vulta ja ihmiselämän jäljet näkyvät ympäristössä 
muun muassa kauniina lehtoina. Nykyään paikalla 
on kaksikerroksinen asuinrakennus, mu a pihara-
kennuksista on jäljellä enää vain talli. Asuinraken-
nus on tehty hirrestä vuonna 1927 ja poikkeuksel-
lisesti jo alun pitäen kahteen kerrokseen. Lisäksi 
talossa on ullakko ja kellari. Talo on hienosti tehty 
ja sen yksityiskohdat, kuten sisäovet, ovat erikoi-
sen korkealaatuisia. Talossa ei ole kuistia, joten 
pääovesta saavutaan suoraan eteistilaan. Siitä oi-
kealla on pir i, edessä kei iö ja vasemmalla kaksi 
kamaria. Yläkerrassa on asu avaa tilaa. Sisustus on 
peräisin 1950-luvulta ja se on säilynyt hyvin. Talo 
on kesäkäytössä.

Vanhan pihapiirin ainoa sivurakennus on rinta-
mallinen kokkitalli. Se on vanha, kenties 1800-lu-
vun alussa tehty, mu a ei täysin alkuperäisasui-
nen. Rinnan kammio on pieni ja posket ovat lyhyet.

Kuorevaaran vanhoilla rakennuksilla on raken-
nushistoriallista arvoa. Ympäristössä on vanhoja 
rinnenii yjä ja hakamaita, joista suurin osa on kas-
vamassa umpeen.

15.14 Kämäräisenniemi, Syväjärvi, Tipas (P)
kivikautinen asuinpaikka 

Kämäräisenniemen kivikautinen asuinpaikka si-
jaitsee Tipasojan Syväjärven itärannalla Kämäräi-
senniemen kärjessä. Kyseessä on niemeke, jossa 
on aivan veden ääressä soinen tasanne, ja jyrkkä 
maakumpare tasanteen jälkeen. Kumpareen poh-
joispuolella on toinen kumpare, joka laskee suo-
raan veteen melko jyrkkäreunaisena. Pohjoisempi 
kumpare lienee ollut joskus saari, koska sitä ym-
päröi myös mantereen puolelta vetinen suoalue, 
joka muu uu Putkonlahti -nimiseksi Syväjärven 
lahdeksi. Asuinpaikkalöytöjä on tehty molempien 
kumpareiden rantavedestä. Löydöt ovat saviasti-
an paloja, kivi- ja kvartsiesineitä, kvartsi-iskoksia, 
piitä ja palanu a luuta.

Kuorevaaran sisustus on hyvin kaunis.

Louhikosken myllärin talo ja taustalla harmaa mylly.
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Räätän luhta ja luhtapelto latoineen.



356  356  

15.15 Lappasaari, Tipasjoki (P)
mahdollinen lappalaiskalmisto

Lappasaari on pieni saari Tipasjoessa. Saaren alu-
eella on ainakin viisi hautamaista kuoppaa, joiden 
pituus on 1,5 -2,0 metriä. Perimätiedon mukaan 
haudat ovat lappalaisten hautoja. Kalmiston ym-
päristöstä ei vieläkään poimita marjoja. Saaren ta-
rustoon lii yy myös kertomuksia, joiden mukaan 
sitä on pide y vainajien väliaikaisena hautausmaa-
na ennen kirkonmultiin hautaamista, mu a tarut 
taitavat sotkea Lappasaaren ja Hautaniemen, joka 
sijoi uu saaren eteläpuolelle ja jonka hautausmaa-
na toimimisesta on varmempaa tietoa.

15.16 Louhikoski, Tipasjoki (P)
iso myllylaitos ränneineen ja patoineen
sopusuhtainen päärakennus

Louhikoskessa on sijainnut kylämylly pitkään. 
Nykyään reho avan horsmikon seassa on Louhi-
kosken talo ja mylly patoineen ja vesiränneineen. 
Etäämpänä alajuoksun puolella on saunarakennus.

Louhikosken tilan päärakennus on tehty 
1920-luvulla. Rakennus on eri äin tyylikäs ja mit-
tasuhteiltaan kaunis. Talossa on kaksi avokuistia 
molemmilla pitkillä sivuilla. Rakennuksessa on 
vanha huopakate päreka een päällä. Julkisivut on 
rimalautavuora u, ikkunat ovat T-mallia ja niiden 
päällä on haukkaikkunat ullakolle. Talossa on etei-
nen ja kei iö, pir i ja kaksi kamaria. Talo sijoi uu 
joen kynnäälle, ja sen ja joen välissä on myllyn suu-
ri rännijärjestelmä. Ylempänä joessa on 50 metriä 
pitkä etonista rakenne u pato. Padon päällä on 
ollut puinen kävelysilta, joka on lähes lahonnut. 
Ränni on pituudeltaan 80 metriä ja todella tuke-
vaksi tehty. Nyt se on pahoin rapistunut ja vaarassa 
hävitä maastoon. Hirsirakenteinen myllyn koko on 
noin 6 x 6 metriä ja se on kolmikerroksinen. Myllyn 

etonirakenteisen osan sisässä on sähkötur iini-
lai eisto, joten sähköä on saatu paitsi Louhikosken 
taloon myös naapureille. Mylly toimi myös höy-
rykoneella, 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 kul uuri-
historiallisesti erikoisen arvokkaita. Kohde sijaitsee 
erikoisessa ympäristössä ja olisi vielä mahdollista 
pelastaa. Pihapiirissä on eri äin suuria puita.

Mattilan riihen ovi on kaksiosainen eli siinä on susiluukku.

Mansardikattoinen Merilehto.
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vanha pihapiiri kauniissa ympäristössä
komea riihi ja sen susiovi

Havukkavaaran rinteillä sijaitsevalla peltoaukealla 
on Ma ilan nelisivuinen talonpoikaispihapiiri. Pi-
hapiirin vanhaan rakennuskantaan kuuluvat pää-
rakennus, nave a, piha-ai a, iso perunakellari ja 
riihi latoineen. Päärakennus on tehty 1940-luvulla. 
Iso hirsitalo on vaakavuora u, siinä on avokuisti ja 
kate päreen päälle asenne ua peltiä. Sisällä talossa 
on pir i, eteinen ja kei iö sekä kaksi kamaria. 

Piha-ai a on yksikerroksinen ja siinä on neljä 
osaa. Ovet ovat tavallista leveämmät, niiden pie-
likoristelu on säilynyt, mu a ne eivät ole alkupe-
räisiä. Ikkunat ovat ruutumallia. Hirsinen nave a 
on pienikokoinen, mu a yhdessä umpeen rima-
laudoitetun 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 pir iraken-
nus latona. Ma ila on rakennushistoriallisesti ar-
vokas ja sen ympäristössä on yhä häivähdys van-
haa lepikko- ja hakamaastoa.

Havukkavaaran talossa on jäljellä vanhoja raken-
nuksia, mu a niitä on siirre y ja sekaan on tehty 
uusia rakennuksia o ama a vanhoja huomioon. 
Perinnemaisemat lepikoineen ovat sitä vastoin vielä 
kauniita.

15.18 Merilehto, Tipasoja (P)
kaunis mansardikattoinen päärakennus
erikoinen talon sijainti, lehtomaisema

Tipasojan Kourulehdon tilasta jaetulle jokikum-
mulle on peruste u talo 1900-luvun alussa. Tasai-
nen kohta kummulla on ollut oivallinen rakennus-
paikka. Ympäristössä on ollut paljon peltoja ja ha-
kamaita. Pihatietä pitkin taloa lähesty äessä kul-
kijan hurmaa mahtava lepikko, jonka siimeksessä 
ovat muun muassa vanha riihi ja lato. Tienvarsi-
maisemat ovat maalaukselliset. Pihatie kiemurtaa 
lehtonotkoon ja nousee kaartaen heinäisen rinteen 
kau a lehtipuiden välistä piha-aukealle, jossa sen 
pää eenä on kaksikerroksinen päärakennus ja si-
vuilla kaksi piharakennusta. Muita rakennuksia 
pihassa ei enää ole.

Hirsirakenteisessa päärakennuksessa on pora-
kiviperustus, rimavuoraus, avokuisti ja T-malliset 
ikkunat, joista osa on uusia. Talossa on eteinen, 
pieni kamari ja pir i sekä erikoinen päätysali, jota 
nimitetään salikamariksi. Rakennus on äske äin 
kengite y ja sisuste u sekä maala u ulkoa. Ym-
päristöä on hoide u kauniisti, ja paikka on nyt ke-
säasuntona. Pihan pohjoissivulla on korja u pieni 
torpparakennus, joka on kuulunut talon rengille.

Merilehdon lehto on hieno pienympäristö ja pi-
hatien varsi yksi Sotkamon sykähdy ävimmistä. 
Talo on rakennushistoriallisesti arvokas. Tipasjo-
essa lähes talon kohdalla sijaitsee vanha tipakse-
laisten väliaikainen hautausmaa. Se on pieni luo-
tomainen 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 Hon-
kajärven luoteisrannalla noin 400 metrin pituisella 
matkalla Koljosensalmen niskalla olevasta niemes-
tä itään. Asuinpaikka-alue on korkeiden sortuvien 
hiekkatörmien päällä. Suuri osa asuinpaikasta on 
saa anut sortua järveen. Asuinpaikkalöydöt ovat 
saviastian paloja, kvartsiesineitä, kivi- ja kvartsi-
iskoksia, piitä ja palanu a luuta, ja ne ovat tulleet 
esille rantavedestä.

15.20 Nurmiaho, Vetelänniemi, 
Pohjois-Tipas (P)

Nurmiahon tila on erote u Vetelän tilasta 1900-lu-
vun alussa. Sen rakennukset sijaitsevat peltoauke-
an keskellä loivassa rinteessä ja ne kaikki on tehty 
1950-luvulla. Päärakennus on valmistunut vuonna 
1951 ja se edustaa tyypillistä puolitoistakerroksista 
rintamamiestaloa parhaimmillaan. Sen piirteissä 
sekoi uvat talonpoikainen rakentaminen ja funk-
tionalismi, joka tyylinä ero uu etenkin ikkunoiden 
sijoi elussa. Pari-ai a on samanlainen hurmaava 
tyylien sekoitus. Rakennusta keventää isoluhti-
mainen syvennys alaosassa, vaikka rakennus on 
rankorakenteinen. 

Tiilinave a on harmaata tiiltä ja koristeltu tiili-
kuvioinnilla. Navetan yläkerrassa on heinävin i, 
jonne johtaa ajosilta. Pihatien varressa on pieni ri-
malautavuora u saunarakennus.

Nurmiahon rakennuskanta kuuluu aitoihin so-
tien jälkeen ohjeiden mukaan tehtyihin tyyppipi-
hapiireihin, joiden arvo nousee kohisten, kun niitä 
arvostetaan ja niiden kuntoa ylläpidetään. Nurmi-
aho on rakennushistoriallisesti arvokas ja sillä on 
mahdollisuuksia nousta todella edustavaksi koh-
teeksi tulevaisuudessa.

15.21 Paaso, Tipasjokisuu (P)
pieni ja vanha pihapiiri

Paason torpan kohdalla on perimätiedon mukaan 
ollut vanha lappalaisten asuinpaikka. Alue on ta-
saista maastoa, jonka kohdalla Kiimasjärvi supistuu 
Tipasjoeksi. Hyvin pieni pihapiiri sijaitsee aivan 
Tipasjoen rantatörmällä. Talo on kaksipir inen ja 
pir ien välissä on hyvin salvo u eteistila, mikä on 
epätavallista, sillä yleensä eteinen tehtiin täy öhir-
sillä talon rakennuksen jälkeen. Nurkkasalvokset 
ovat hakamallia, ja ne ovat lyhyet ja suojalauda o-
mat. Ikkunat ovat T-mallia ja niiden vuorilautojen 
ikä ja tyylit vaihtelevat. Taloa vastapäätä on matala 
nave a kujineen ja latoineen. Pihapiirin sivulla on 

Nurmiaho.

Paason ikkuna.
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kaksiosainen talliai a ja pihatien varressa lammas-
suoja. 

Jokitörmällä on jäänteitä rantasaunasta ja suu-
resta perunakuopasta. Törmän reunalla on myös 
mahtavan kokoista puustoa. Kaikki pihapiirin ra-
kennukset ovat yli satavuotiaita, talliai a voi olla 
vanhempikin. Kaikki rakennukset ovat asiallisen 
yksinkertaisia, koristelua niissä ei ole. Rakennuk-
set ovat huonossa kunnossa. Ympäristö on villiin-
tyny ä vuokralla olevia kive ömiä peltoja lukuun 
o ama a.

Paaso on roman inen ympäristö. Pihapiirin 
käy öarvo on hyvin vähäinen, ja ilman kovaa pa-
nostusta rakennukset tulevat maatumaan pian. 
Kohteella on rakennushistoriallista arvoa.

15.22 Palolahti W, Syväjärvi, Tipas (M)
esihistoriallinen asuinpaikka
pyyntikuoppajärjestelmä

Asuinpaikka ja pyyntikuoppa-alue sijaitsevat Sy-
väjärven pohjoisrannalla Palolahden ja Lahtelan 
välisellä mäntykankaalla. Alue on jonkin verran 
kumpuilevaa hiekkamaata. Rannassa on korkeu-
deltaan vaihteleva, mu a vähintään pari metriä 
korkea jyrkkä törmä. Rantahiekkatörmästä ei ole 
ollut löyde ävissä merkkejä asuinpaikasta, vaik-
ka sen värin on monin paikoin havai u sellaiseen 
vii aavan. Vuonna 1998 järjestetyssä kaivauksessa 
tutki iin rantatörmän päällä kahden kumpareen 
välisessä notkelmassa sijaitseva alue, jossa oli ihmi-
sen toiminnan voimakkaasti värjäämää hiekkaa se-
kä runsaasti esihistoriallista asuinpaikka-aineistoa. 
Vähäisempiä merkkejä esihistoriallisesta asutuk-
sesta löytyi myös muualta rannan lähistöltä. Pai-
kalla on myös 12 kuoppaa, jotka kaikesta päätellen 
ovat pyyntikuoppia. Asuinpaikkalöydöt ovat savi-
astian paloja, pronssi- ja rautaesineen katkelmia, 
kivi- ja kvartsiesineitä ja -iskoksia, pii-iskoksia ja 
palaneita luunsiruja. 

pyyntikuoppia

Kohde SE sijaitsee itään vie ävän rinteen kumpa-
reella, jonka lähellä kulkee Hiidenportin kansallis-
puiston retkeilypolku. Paikan maalaji on hienoai-
nesmoreenia ja kasvillisuustyyppi on tuore kangas. 
Metsäkuviolla kasvaa yli satavuotiasta sekametsää. 
Kohteessa on yksi sammaloitunut pyöreä pyynti-
kuoppa, jonka halkaisija on 1,7 metriä ja syvyys 0,8 
metriä. Kuopan pohjaan lapiolla tehdyssä tarkis-
tuspistossa havai iin huuhtoutumiskerros.

Kohde NE sijaitsee pääosin pienellä kumpareel-
la, jonka pohjoispuolella on vanha sorano opaikka 
ja kansallispuiston pienimuotoinen varasto. Paikan 
maalaji on hyvin hienoaineksista ja kasvillisuus-
tyyppi 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 tehdyis-
sä tarkistuspistoissa havai iin huuhtoutumisker-
ros. Kuopista ainakin kaksi vaiku avat vanhoilta 
pyyntikuopilta.

Samalla kumpareella sijaitsee kuusi kuoppa-
jäännöstä, joiden pohjaan lapiolla tehdyissä tar-
kistuspistoissa ei havai u huuhtoutumiskerros-
ta ja jotka eivät muutenkaan vaiku aneet kovin 
vanhoilta. Nämä kuopat ovat ilmeisesti sorano oa 
silmälläpitäen kaive uja koekuoppia

esihistoriallinen pyyntikuoppa

Kohde sijaitsee Pitkä-Portin äärellä vanhan polun 
varrella lounaaseen vie ävän rinteen alaosassa 
pienellä kumpareella. Polku on nykyisin Hiiden-
portin kansallispuiston retkeilypolkuna. Kohteen 
ympäristössä kasvaa lähes 200-vuotiasta mäntyä 
ja kuusta sekä nuorempaa koivua. Paikan kasvilli-
suus on puolukka-mustikkatyyppiä ja maalaji hie-
noainesmoreenia. Kohteessa on yksi maakuoppa, 
joka on soikean muotoinen ja mitoiltaan 3,5 x 2 
metriä. Kuopan syvyys on 0,8 metriä. Lapiolla kuo-
pan pohjaan tehdyssä tarkistuspistossa havai iin 
huuhtoutumiskerros. Tämä yhdessä kuopan koon, 
muodon ja sijainnin kanssa vii aa siihen, e ä ky-
seessä on vanha pyyntikuoppa.

erikoinen laidunalue

Punganpuron nii y on keskellä Sormulan tilan 
peltoaukeaa. Paikalla laiduntaa luomutilan mai-
tokarja. Alueen läpi virtaa pieni puro, ja sen ala-
villa sivuilla on ollut aikaisemmin peltoja, vaikka 
rinnesivuilla on laidunne u jo pitkään. Kostean 
heinäniityn valtalaji on nurmilauha, jonka lisäksi 
esiintyy runsaasti nii y- ja rönsyleinikkiä. Perin-
ne iotooppien lajeista alueella kasvaa kosteiden 
paikkojen kasveja kuten ranta- ja ter ualpia. Niityn 
pohjoisosassa on vanha tekolampi. Lammen ranta 
on tiheää pajukkoa ja suosi u lintujen pesimäpaik-
ka. Lammen eteläsivulla on harmaaleppähaka ja 
luoteispuolella koivuhaka. 
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15.26 Putkonlahti, Syväjärvi (P)
esihistoriallinen asuinpaikka 

Putkonlahden esihistoriallinen asuinpaikka sijait-
see Syväjärven itälaidalla Putkonlahden rannassa. 
Maasto on pääosin kuivaa mäntykangasta, maape-
rä lähes kivetöntä hiekkaa. Rannassa on noin met-
rin korkuinen sortuva törmä. Ensimmäiset asuin-
paikkalöydöt kerä iin rantavedestä. Vuonna 1993 
Putkonlahdessa tehtiin arkeologinen kaivaus, joka 
osoi i asuinpaikan olevan laajan ja melko runsas-
löytöinen. Paikalta on löyde y 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 

Puukkoniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
Honkajärven länsirannalla Puukkoniemen etelä-
kärjessä Kurkikankaan ja Honkajärven välissä. 
Rannan maasto on mäntyä kasvavaa, mu a nie-
men toisella puolella on suota. Maaperä on hie-
noa 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 palanu a luuta.

15.28 Riekinkangas-Räätä tervahaudat, Tipas (P)
laaja tervahautakeskittymä

Laivojen tervaus edelly i laajami austa tervan-
pol oa ja kainuulaiset kunnostautuivat tässä asi-
assa. Tipaksen mäntykankailla “ruuka iin” tervaa 
innolla. Samuli Paulaharju kertoo kirjassaan Kai-
nuun mailta Ronnun- ja Pihlajakankaan petäjien 
koloamisesta suurta tervahautaa varten. Haudalla 
tarkoitetaan Ontojoen ja Tipaksen välisellä Romu-
vaaran alueella sijaitsevaa yli 20 metrin halkaisijan 
hautapohjaa. 

Räätän erikokoisia tervahautoja on yli 50, mu a 
aluekin on toki laaja. Mäntyinen kangasalue on 
ollut luonteva paikka tervahaudoille sekä puuston 
e ä maaperän helpon kaiva avuuden vuoksi. Alu-
een terva kuljete iin jokea pitkin joko Riekinran-
nan rantaan tai Hiukan Rytilahteen, josta se vietiin 
Kajaaniin tai Oulun tervakauppiaille.

Räätä -nimen tausta on epäselvä. Nimi voisi 
tarkoi aa vanhaa saamen sanaa rääti (riäti), joka 
on vaalea ja pyöreä leipä, mu a myös ruskistunut 
leipä yleensä. Männikkökankaat kun ovat luonnol-
lisesti ikään kuin auringon ruske amia. Keskellä 
Räätäkangasta auringonporotuksessa voi kuvi-
tella miltä leivästä tuntuu uunissa. Karjalaisessa 

sanastossa huonokasvuista ja tasalatvaista petäjää 
kutsutaan rätäksi.

Tervahauta on tervanpoltossa käyte ävä uuni-
mainen rakennelma. Tervahautoina on Suomessa 
käyte y kahta tervahautatyyppiä, rännimäistä ja 
ra imaista. Suurempaa tuotantoa varten valmis-
te iin ra imaisia hautoja, jotka kaive iin tuulen-
suojaiseen paikkaan ja joiden pohjalle rakenne iin 
umpinaiset säiliöt. Ennen pol amista tervaksilla 
lado u hauta peite iin huolellisesti ensin huonolla 
puulla, si en sammalilla, turpeella ja mullalla. Ter-
vaksina käyte iin pihkaisia männyn kantoja, keloja 
tai varta vasten kolo uja runkoja. Tervanpoltossa 
tervaksista tislautuu ns. nestemäinen terva kuiva-
tislaamalla.

Haudan pol aminen kesti noin viikon, ja kuu-
tiometristä tervaksia saatiin noin 30 litraa tervaa. 
Terva oli 1500-luvun lopulla Suomen päävienti-
artikkeli, jota käyte iin mm. puulaivojen vuosit-
taiseen kunnostukseen. Tervanpol o alkoi vähetä 
1800-luvun jälkipuoliskolla ja loppui 1930-luvulla. 
Nykyisin tervanpol oa järjestetään perinnetapah-
tumana mm. maaseutunäy elyissä.

Tervahaudan panoa valvovaa henkilö on kut-
su u eri lähteissä hautamahtariksi, -mestariksi, 
tai plehtariksi. Terva Leijona rasian kansitekstistä: 
“Plehtari oli tervahaudan valmistuksen eli -panon 
valvoja. Plehtarin toimi oli arvoste u ja siihen ei 
kuka tahansa kelvannutkaan.”

15.29 Räätäkangas, Varislahti, Tipas (M)
esihistoriallinen asuinpaikka 
pyyntikuoppa
tervahauta

Räätäkankaan esihistoriallinen asuinpaikka sijait-
see Varislahden länsirannalla Räätäjärven ja Hon-
kajärven välillä olevan Räätäkankaan reunassa. 
Asuinpaikka-alue on mäntykangasta, joka laskee 
melko jyrkästi Räätäjärveen muodostaen 1-3 met-
riä korkean töyrään, jonka jälkeen alue on vesi-
jä öä 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, Pieni-
Hietanen, Tipas (P)
hyvin erikoinen ympäristö
kerroksellinen pihapiiri
runsaasti tervahautoja

Pieni-Hietasen eteläpäässä olevan hiekkaharju-
maiseman tasanteelle Nimisenjoen Rosvohotun 
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läheisyyteen on peruste u talo, jonka nimen alku-
perä on läheisessä lammessa. Soistunut vesipaha-
nen kun on ollut erikoinen sammakkojen suuren 
määrän takia, ja sitä on elikoiden takia pide y jopa 
”hiidenkolona”. Sammakkoniemen talolle johtaa 
kiemurteleva tie harjujen läpi, ja tien talon puolei-
nen pää harjun reunan kohdalla on pienmaisemil-
taan erikoinen ja kaunis. 

Pihapiiri on peltoaukean laidalla harjun pääl-
lä. Siihen kuuluu päärakennus, nave a ja piha-
ai a sekä sauna rannassa. Päärakennus on tehty 
1930-luvulla hirrestä ja rakennusta on peruskor-
ja u 1950-luvulla. Kookkaassa talossa on iso pir i, 
kei iö, eteinen ja kaksi kamaria. Kuisti on ikku-
nallinen umpikuisti. Päärakennusta vastapäätä on 
1950-luvulla rakenne u tiilinave a ja sen vieressä 
on kaksiosainen piha-ai a, joka on koo u vanhasta 
suuremmasta hirsiaitasta. Nave a on mitä tyypil-
lisin jälleenrakennuskauden rakennus.

Kohteen ympäristössä on poikkeuksellisia arvo-
ja ja etenkin pihatie on henkeäsalpaavan kaunis. 
Päärakennus on rakennushistoriallisesti arvokas.

Ympäristössä Hietasen rantojen hiekkakangas-
maastossa on noin 20 tervahautaa, joista osa on 
hyvin säilyneitä. Kangasmaasto jatkuu kohti Hii-
denportin alue a ja tervahautoja on alueella lisää, 
jopa yli 30 (Katso Hietanen – Hiidenportin terva-
hautakeski ymä, Tipas).

jälleenrakennusajan pihapiiri
sykähdyttävä pienmaisema

Poikkeuksellisen kauniissa peltorinteessä Taival-
lammen yläpuolella sijaitseva pihapiiri on ker-
roksellinen, mu a maisemallinen. Eri äin hyvin 
hoide u kaunis ympäristö on harvinaisuus, eten-
kin kun tilalla ei asuta kiinteästi. Pihapiirissä on 
puolitoistakerroksinen omakotitalo, suuri har-
maatiilinave a, vanha hirsinen pihanpää, vilja-
ai a ja lato. Kaikkia rakennuksia on huolle u ja 
maalipinnatkin ovat kunnossa. Sa ula on komea 
jälleenrakennusajan pihapiiri, jossa on seassa myös 
vanhempia aineksia. Kohde on rakennushistorial-
lisesti arvokas ja pienmaisemaltaan sykähdy ävä 
kauniine peltoineen, lepikoineen ja rantavarvik-
koineen. Pihapiiristä näkyvä pieni lampi ja sen 
takainen matala niemi ovat maalauksellinen näky.

15.32 Särkkälän metsälaidun, 
Nimisenkangas, Tipas (P-)
tyypillinen käytössä oleva laidunmaa-alue

Särkkälän laitumet ja haka sijaitsevat tilakeskuk-
sen tuntumassa Nimisenkankaalla. Laidun ympä-
röi pientä peltoa ja polveilee metsätien vierustalla. 

Sattulan rakennuksia.

Tipasojan koulu.
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Kaunis pieni hakamaa monine sylinkokoisine kivi-
neen näkyy kylätielle. Alue a laiduntaa tilan lyp-
sykarja, ja siellä kasvaa metsälauhaa ja nurmirölliä. 
Puusto on sijoi unut 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 valmis-
tui yhtä aikaa Jormasjoen koulun kanssa vuon-
na 1894. Rakennus pure iin huonokuntoisena 
vuonna 1959. Koululle tehtiin uusi talousraken-
nus vuonna 1949, ja uusi koulu valmistui vuonna 
1959. Oppilasasuntola valmistui jo vuonna 1928, 
mu a se paloi 1.12.1937 ja kaksi oppilasta kuoli. 
Uusi oppilasasuntola valmistui vuonna 1939 yhtä 
aikaa läheisen ope ajan talon kanssa.

Tipaksen koulualue on luonnonkauniilla pai-
kalla etelärinteessä. Ympärillä on korkeaa puustoa 
ja eteläsivulla avautuu laaja näkymä Räätäjärveen 
laskeutuvien peltojen yli Räätäniemelle. Koulun 
ympäristöä on hoide u ja se on puistomainen.

Rakennukset ovat yhä koulukäytössä lukuun 
o ama a yksityiskäytössä olevaa ope ajan taloa.

kerroksellinen, mutta omaperäinen pihapiiri
vanha päärakennus ja erityisen komea riihi
tyyppinavetta 1950 -luvulta

Tipaksen perukoille lähelle vanhaa Kuikkavaaran 
taloa on rakenne u torppa, josta on 1800-luvun 
lopulla erote u Vie olan talo. Pihapiiri sijaitsee 
vuoristomaisessa maisemassa ja on kerroksellinen, 
mu a silti omalaatuinen. Päärakennus on vanha, 
pihapiirin sivulla on piha-ai arakennus, etäämpä-
nä vilja-ai a ja pihapiirissä tiilinen nave a. Ylärin-
teen puolella pellon syrjässä on komea riihi.

Päärakennus on tehty vuonna 1927. Talo on hir-
sipintainen sekä sisältä e ä ulkoa ja muodoltaan 
oikea talonpoikaistalon perustyyppi. Ikkunat ovat 
T-mallia. Talossa on iso eteinen, kei iö, pir i ja 
päätykamari. Pir i on suurikokoinen ja sen uuni 
on vanhaa mallia. La ialankut ovat komeat. Taloon 
on tehty uusi hirsikuisti.

Vie olan nave a on toteute u viisaasti maas-
toon nähden ja tiloja on kahdessa kerroksessa. Na-
ve a on tyypillinen 1950-luvun tiilinave a (1957), 
jonka yläkerrassa on heinävin i. Vintille johtaa 
ylärinteen puolelta loiva ajosilta. Alarinteen puo-
lelle on kasa u uskomaton tukimuuri peltokivis-
tä. Piha-ai a on samanikäinen kuin nave akin ja 
punaisena se soveltuu pir irakennuksen pariksi. 
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Vilja-ai a on kookas pohjaltaan, mu a matalahko. 
Se on täysin koristeeton ja suorasivuinen.

Riihi on yksi Sotkamon komeimmista. Kauniisti 
ruske unut pinta ja pitkä etulippa tekevät ulkonä-
östä rouhean. Lappeiden alla on mylly- ja ruumen-
tilat (kylkeiset), joten rakennus on hyvin kookas.

Vie olan rakennuksilla on kul uurihistoriallista 
arvoa vaikka ne ovatkin eri-ikäisiä, ja etenkin riihi 
on erinomainen.

15.35 Vitorinne, Kotalahti, Tipas (P)
pyyntikuoppa

Vitorinteen pyyntikuoppa sijaitsee Tipasojan ky-
län Räätäjärven Kotalahden länsipuolella noin 400 
metrin päässä rannasta. Kuoppa on kahden harjan-
teen välisessä notkelmassa metsäautotiestä noin 
30 metriä itään. Kohteen pohjoispuolelta kulkee 
valaistu kuntopolku. Pyyntikuoppa on muodol-
taan pyöreä, halkaisijaltaan noin kolme metriä ja 
syvyydeltään noin metrin.

15.36 Välikangas, Iso-Valkeinen, Tipas (P)
kivikautinen asuinpaikka 

Asuinpaikka sijaitsee Iso-Valkeinen -järven poh-
joisrannalla, Välikangas-nimisen tilan asuinraken-
nuksen etelä- ja lounaispuolen hiekkaisella pellolla. 
Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltotöiden 
yhteydessä tai ne on poimi u pellon pinnalta. Löy-
döt ovat kivi- ja kvartsiesineitä ja kvartsi-iskoksia.

Viettolan pirtistä.

Kalettoman kämpän laituri.
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6.  Korjausohjeita

Rakennuksen tekeminen vaatii tietyn määrän ener-
giaa. Valmistumishetkestä lähtien energia ”vapau-
tuu” ympäristöönsä ja rakennus rapistuu paikoil-
leen ilman jatkuvaa hoitoa eli energian lisäämistä. 
Samoin käy sen lähiympäristölle. Sama pätee kaik-
keen elämään ja toimintaan. Muokkaamme ympä-
ristöämme omien tarkoitusperiemme mukaan ja 
siten jätämme jälkiä elinympäristöömme.

6.1  
Vanhalla on arvonsa

Pelkästään se seikka, e ä ympäristöömme jäte y 
jälki on iältään enemmän kuin yhden sukupolven 
verran vanha, tuo sille arvon, jota pidämme tärkeä-
nä. Tämä on kaikkein helpoin ns. jokamiehen tapa 
arvo aa esimerkiksi rakennuksia. 

Jos ympäristöön lii yy henkilöitä tai tapahtumia, 
joilla on ollut yleistä merkitystä, voi se olla siitä 
syystä arvokas eli siihen lii yy tärkeitä henkilö-
historiallisia arvoja. 

Kauneus eli mitä tuntemuksia aistit ympäristöstä 
tai rakennuksesta, voidaan määritellä kohtuudella. 
Vanhan sanonnan mukaan ”kauneus on katsojan 
silmässä”, joten nämä arvot ovat vaikeampia. Har-
jaantunut silmä huomaa erilaisia merkityksiä kuin 
harjaantumaton. Toisaalta harjaantuminen tarkoit-
taa usein ns. äidin maidosta saatujen vaistomaisten 
arvojen taantumista.

Ympäristön tai yksi äisen rakennuksen raken-
teessa tai rakennustavassa voi olla ominaisuuksia, 
joilla on huomionarvoista merkitystä. Myös koris-
teellisuus kuuluu tähän arvotyyppiin, joskus ne 
ovat yksi ja sama asia.

Muun muassa näiden arvojen kau a saadaan poi-
mi ua ympäristöstä arvokkaita ympäristökohteita. 
Arvojen tuntemisen jälkeen voi si en korjata ta-
voilla, jotka eivät hävitä näitä ominaisuuksia.

6.2  

Käytännön ohjeita 
rakennusten hoitoon

Yksi äisen rakennuksen hoitoon on helppoa an-
taa yleispäteviä ohjeita, mu a koska rakentamista 
vaivaa kirjavuus, ohjeiden soveltaminen ei aina ole 
helppoa. Ohessa on seloste u muutamia jatkuvasti 
erilaisissa korjauksissa esille nousevia seikkoja.

6.2.1  
Perustus ja alapohja

Maaperä ratkaisee rakennuksen säilymisen pit-
källä aikavälillä vesikaton ohella. Rinteeseen teh-
ty rakennus säilyy poikkeukse a paremmin kuin 
tasamaalla: vesi valuu alta pois luonnostaan. So-
raharjulla talo säilyy vuosisatoja ja siksi uusien 
talojen alle ajetaan paksu sorakerros lähimmältä 

Varpuniemen entistä pappilaa korjataan entistävästi.
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soramontulta. Oli perustamistapa mikä hyvänsä, 
kosteuden kertyminen perustuksiin on este ävä. 
Salaoja on hieno keksintö, mu a se ei ole suinkaan 
huoltovapaa, vaan vaatii säännöllisen pesun toi-
miakseen. Vanhan talon alla ei ole salaojia tai jos 
onkin, ne ei enää toimi. Maaperän kosteuden vä-
hentäminen on aina tärkeää, joten asenna salaojitus 
ja huolla sitä.

Yleisin syy vahinkoihin on vesiputkien vuodot, 
mu a ne ovat myös ennakoitavissa ja korja avissa 
helpoiten. Katolta tulevat vedet ohjataan putkilla 
korjausten yhteydessä kiite ävästi kauemmas ta-
losta. Vaikeinta on huomata se seikka, mikä vaivaa 
maanvaraisen alapohjan lämmöneristystä suhtees-
sa rakennustapaan: liika lisäeristys. Huono eris-
tys alapohjassa pitää alapohjan ja sen alapuolisen 
maaperän lämpimänä. Siten kosteuden muodos-
tumispiste pysyy alempana. Tilanne etenkin ns. 
täytepohjan kohdalla 40–50-luvun taloissa on usein 
krii inen jo ennen lisäeristystä. 

Maanvaraisia alapohjia varten on rakentamisen 
säännöksissä erikseen maini u paksuin mahdolli-
nen eristämisen määrä, jo a lämpöä karkaisi talon 
alle tarpeeksi! Jos tätä ei huomioi, hyväksyy van-
haan multapenkkirakenteeseen lii yvän periaat-
teen eli alapohja korjataan säännöllisesti, kun se 
lahoaa. 

La ialämmitys takaa parhaiten maanvaraisen ala-
pohjan säilyvyyden, mu a vanhoihin taloihin se ei 
usein sovellu, koska lähtökohtaisesti vanhat leveät 
lankut on poiste ava liikaa lämpöä eristävänä pin-
tamateriaalina. Yleistyksenä siis leveiden lankku-
jen alla on oltava alta tuule uva alapohja eli rossi 
ja lämmönlevitysmuodoksi valikoituvat pa erit, 
oli lämmöntuo otapa si en mikä vaan.

etonin eli keinokiven käy ö puutalossa on aina 
riski. Materiaalina se on kuin tiivispintainen pesu-
sieni, joka imee kosteudet ja luovu aa sen sisältään 
todella hitaasti: la ialaatan alaosassa kosteu a on 
huoma ava määrä vielä 10 vuo a valusta. Siksi 
veden käy ö etonin valamisen yhteydessä tulee 
minimoida. Betonin kovuusluokan nostaminen 
luokkaan K40 tuo mukanaan sen nopeamman kui-
vumisen. Lisäaineiden käy ö mahdollistaa sellai-
set massat, joilla valu on läpeensä kuiva parissa 
päivässä, mu a hinta on korkea. Joka tapauksessa 
tulee huomioida veden poistuminen etonista. 
Ka ohuovan käy ö vasten puumateriaaleja pysty-
rakenteissa on varma keino estää vauriot. Samalla 
tulee estää pussien ja taskujen muodostuminen eri 
rakenteiden lii ymiskohtiin. Valmiin etonipinnan 
hiominen nopeu aa juuri valetun etonin kuivu-
mista, samoin hyvä tuuletus aivan oleellisesti.

Rossila ian tuho on matala tuuletustila tai ei kun-
nollista tuuletusta lainkaan. Ilmalla on tarkoitus 
poistaa talon alle jäävän jäätyneen tai eri äin 
kylmän maaperän aiheu ama nousevan kosteu-
den vaikutus etenkin keväällä aina juhannukseen 
saakka. Rossin vahinkoja edistää heikko lämmön-
eristävyys rossissa. Tuuletuksen parantaminen ja 
jä äminen mieluummin auki koko talveksi on suo-
siteltavaa, sillä ihmisen muisti on lyhyt kuin kanan 
lento. Suuren rakennuksen keskelle asenne ava 
pysty tuuletusputki rossista aina katolle saakka tuo 
lisävetoa juuri niihin paikkoihin, joissa on vaikeita 
tuuletuskohteita.

Luonnonkiviperustus toimii parhaiten rossissa, sil-
lä silloin reikiä jää tarvi ava määrä automaa isesti 
tuule umista varten. Ryömintäluukku tulee olla, 
koska kaikki rossissa lojuva materiaali tulee pois-
taa sieniuhan vuoksi säännöllisesti. Sama pätee 
yleisesti talojen ympäristöä. Lahot lähipuut kauas 
ulo uvine  juurisienineen, lahokannot, ylivuoti-
set halot ja vanhat ka ohuovat perustuksen ulko-
puolella ovat yllä ävän usein sienien alkuperäisiä 
lähteitä. 
Vanhojen talojen uunit on peruste u kiviraunioi-
den päälle. Jos uunia ei lämmitä säännöllisesti, kyl-
mä hiipii taloon muureista ja koleus vallitsee talvi-
sin uunien suuren kivimassan läheisyydessä. Siksi 
pohjakiveysten ympärille kanna aa tehdä pysty 
lämmöneristys vaikka lämpöharkoista. Samalla 
vanha ja hutera kiveys saadaan tue ua paikoilleen.

Rossin la iaeristys on tavallisesti 30 cm paksu ja se 
rii ääkin lämpimyydeltään, mikäli tuulensuojaus 
tehdään kunnolla ja tiiviisti. Aikaisemmin tiivis-
tys 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 itumipaperi kahteen 
kertaan asentaen. On huomioitava, e ä paperilla 
ei synnytetä pystysuuntaisia tuulenkäytäviä, mi-
kä 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, mu a se ei tarkoi-
ta muovin käy öä kuin pesutiloissa. Alapohjan 
rakentaminen tarkoi aa sulun päällä kävelyä ja 
siksi ohut itumipaperi ei sovellu siihen parhaiten 
vaan repeilee. Paremmin toimivat kuituvahviste-
tut pahvit. Muovista höyrynsulkua ei tule missään 
nimessä asentaa vanhan talon alapohjaan. Vaikka 
sillä ei ole suuria riskejä rossila ian yhteydessä, 
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niin maanvaraisen alapohjan kanssa siitä on vain 
suurta harmia.

La ialankkujen kohdalla tulee huomioida muuta-
ma remon ia helpo avakin seikka. Usein päältä 
kaunis lankku on puolilaho alta. Tällöin se heite-
tään pois ja yksi suurista sisäosien arvoa mi aa-
vista tekijöistä häipyy. Paksun lankun alapuolen 
veisto poistaen lahot säästää lankut. Hommana se 
ei ole vaikeaa, sillä jäljen ei tarvitse olla ykkösluok-
kaa. Toki lankkujen ase elu paikoilleen tulee ole-
maan tarkempaa, kun lankkujen alle on aseteltava 
koolauspuuta.

Lankkujen vanhoja nauloja ei tule palau aa, 
koska ruosteiset naulat ja etenkin kannat poista-
vat samalla puuta jä äen irvokkaat jäljet. Lankut 
nauloineen kannetaan ulos ja sivuleikkurilla leika-
taan alapuolen näkyvät naulojen päät pois ja loput 
jätetään paikoilleen puuhun. Jos lankkuja on hiot-
tava, niin se kanna aa tehdä ulkona kukin lankku 
erillään ja pienellä koneella lankun kaarevuus säi-
ly äen. Tämä siksi, e ä sisätiloissa hiontajälki tulee 
tekemään täysin teollisen näköisen sileän la ian, 
mikä ei ole lankkula ian luonteeseen sopivaa – 
lankun harjapyöreys on jäte ävä ennalleen. Kapeat 
10 cm lankut ja sitä kapeammat ovat asia erikseen. 
Lankut kanna aa aina kiinni ää ruuveilla. Silloin 
niiden irrotus on helppoa jatkossa.

6.2.2  
Katto ja sen rakenteet

Ve ä ja lunta vastaan tulee olla ehjä kate. Vesi 
ohjataan räystäillä säännöllisesti puhdiste aviin 
kouruihin ja syöksyihin, joista sitä ei saa levi ää 
nurkan viereen, vaan ohjata kauemmas. Eri ka eil-
la on erilaiset niksit, mu a vanhoilla rakennuksille 
luonteenomaista kate a ei kanna aisi vaihtaa uu-
teen materiaaliin. Huopaka eista rimakate, tiilikat-
teista vanhempaa mallia matkivat tiilet, peltikat-
teista saumapelti ja puuka eista päreka eet ovat 
luontevimpia vanhojen ympäristöjen yhteydessä.

Rimakate kestää kun jiirit eli katon tai eet teh-
dään vahvistaen. Kate on kuitenkin työmääräl-
tään suuritekoinen tasaisen pohjavaateen vuoksi. 
Lisäksi sitä ei saa asentaa liian jyrkkään ka oon. 
Palahuopa on jokamiehen suosikkikate nykyään ja 
sen ulkonäössä on palanen romantiikkaa riippuen 
kuviosta. Palahuopa on kuitenkin teollinen tuote, 
jonka säännöllisyys on ristiriidassa muuten käsin-
tehtyjen ka eiden ja rakennusten kanssa.

Tiilikate toimi kun huolehtii aluska eesta, jona 
ennen toimi päre- tai huopakate esimerkiksi koulu-
jen katoissa. Tiilten paino ei ole nykyään este, sillä 

mahdolliset lisätuennat ovat helppoja toteu aa 
remontoinninkin yhteydessä. Tärkeintä on löytää 
tyyliin sopiva tiilimalli ja läpiviennit.

Muotopeltika eella on selvä hätäka een leima 
ja se ei teollisen ilmeensä vuoksi sovellu vanhaan 
ympäristöön. Kaupunkimaisessa rakennuksessa 
ja paikassa saumapeltikate on hyvin vanha kate-
materiaalityyppi. Sillä saa tehdyksi hyvin vaikeita 
ka oja, joskin käsityönä. 

Peltika eiden alustan tuuletuksesta tulee huo-
lehtia. Kosteuden nousu yläpohjaan ja kulkeutu-
minen vasten kate a on toiseksi suurin kesämökki-
mäisten rakennusten turmeltumisen syy. Tuuletus 
ka een ja eristyksen välissä on oltava olemassa 
aina ja se on ehdoton vaatimus. Siihen oikea van-
hanaikainen ullakko on paras toimivuudeltaan.

Peltika eiden varjopuoli on lumen liikkuminen 
suojasäällä. Se aiheu aa vaaran vuoksi lumiestei-
den asentamisen ka oihin. Lisäksi maahan tippu-
neet lumet ovat syynä seinien huonoihin maali-
pintoihin kostu aessaan säännöllisesti niitä räys-
tässivuilla.

Vanhan talon katon rakenteet ovat kestäneet vuo-
sikymmeniä paikoillaan. Usein niiden kohtalona 
on korjausten yhteydessä todella mi avat lisä-
rakenteet, koska insinöörilaskelmat perustuvat 
keskimääräiseen huonon puun käy öoletukseen. 
Teoriassa riukumaiset pyöreät puut eivät kestä. Ei 
pelkoa. Vanhan talon katon tarpeet ovat kuuses-
ta eli rakenne sallii painumista nousten kuitenkin 
paineen jälkeen taas ylöspäin. Aikaisemmin koko 
ka orakenne tehtiin omaksi joustavaksi kuusivuo-
liaisrakenteeksi. Yksinkertaisuuden lisäksi sillä oli 
ominaisuus, joka salli todella suuren kirjavuuden 
rakentajien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan 
toteu aa ka orakenne hyvin pienin riskein. Vuolet 
nojasivat hirsiseiniin, sillä ulko- ja väliseinäpäädyt 
tehtiin hirrestä. Keskimäärin joka toiseen hirsivä-
liin upote ujen hirsivuolien päälle rii i suhteelli-
sen ohuet riu’ut poiki ain eli neulaset, koska nii-
den päälle aseteltiin ainakin tuumaiset lohkolaudat 
vuolien suuntaan. Neulasia ei kiinnite y räystäältä 
tukevasti, sillä niiden tuli liukua hirsipäätyjen pai-
nuessa epätasaisesti, sekä lumen painaessa ka oa 
mutkalle talvella. Lautojen päälle tehtiin kate pä-
reestä ja sitäkin aikaisemmin tuohesta ja malko-
puista eli suonlaitakuusesta. Vuoliasrakenne oli 
nerokkaan yksinkertainen ymmärtää ja tehdä.

Ruotsalainen ka oristikkomalli muu i ka ora-
kentamisen kokonaan. Vuoliaisia ei tarvi u ja 
tilalle tuli harjapuu pitkin sekä siihen kiinni y-
vät poikkiristikot. Säännöllisin välein asenne iin 
tolpparakenteinen kolmioristikko, jossa oli kitapuu 
vaakatukena. Lisäksi katon painoa vietiin pitkille 
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ulkoseinille kon ipuilla ja jalashirrellä. Päätyhirret 
pystyi korvaamaan rankorakenteella, joten yläker-
taan voi rakentaa tarvi aessa tiiviitä ja lämpimiä 
huoneita. Myös uunien muurien sijoitus sai enem-
män vapau a. Uudistus tuli virkatalojen myötä 
Kuhmoonkin. Ruotsalaiset ristikot ovat rakenteel-
lisesti yhä päteviä täysin päteviä.

Ka orakenteiden vaurioita tapaa harvoin, sillä vesi 
ei pääse niihin pesiytymään. Lisätuennat on kovin 
helppo lisätä jälkeenpäin. Korjausten yhteydessä 
suurin vaikeus on ullakon käy ööno amisessa 
huonetiloiksi, sillä rakenteet eivät yleensä ole tehty 
tätä ajatellen. Vanhan vuoliaisrakenteisen talon ul-
lakolle ei kannata tehdä kuin kevyitä kesähuoneita. 

6.2.3  
Runko ja välipohja

Hirsirunko on luonnontuote, joka itse itseään ohja-
ten painuu asentoonsa. Se liikkuu ja elää koko ajan 
kosteuden ja lämmön vaikutuksesta. Siksi siihen 
kiinnite ävät rakenteet tulee tehdä liukuviksi pys-
tysuunnassa. Usein kuitenkin on runkoa muoka u 
liian rankasti ja sen jäykistämisen vuoksi joutuu 
tekemään jäykät hirsiseinät pystyrakenteilla. 

Tavallinen kysymys on saada hirsiseinä lisäeris-
te yä. Eristys kanna aa, sillä vaikka seinän kau a 
ei teoriassa energiaa suuresti kulu, tulee vastaan 
käy ömukavuus 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 pahvi aa sisäpuolelta tai vaikka 
levy ää 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 ta-
loissa sammalta, purua, hiekkaa ja savea. Kuten 
alapohjassakin, paras tiiveys saavutetaan savella 
alapinnassa. Vanha sammaltäyte on hyvin tiivis 
ja lämpöä sitova eriste, jolloin sen lämmöneris-
tys perustuu hieman erilaisiin seikkoihin kuin 
nykyeristeillä. Siinä on kuitenkin riskinsä, kuten 
vanhaa eriste ä ulkoseinän puolelta kaivellessa 
havaitsee: hirret ovat maatuneet puolitiehen väli-
pohjan maatäy eiden kohdalla. Saunan kohdalla 
läpilahoaminenkin on mahdollista. Sahanpurulla 
ei ole samaa syövy ävää kykyä. Se on oivallinen 
lämmöneriste.

Välipohjan korjaus on siten vähimmillään seu-
raavanlainen operaatio: seinien vieret avataan ja 
pidetään savi paikoillaan tai jopa tiivistetään i-
tumipaperilla paremmaksi. Piippujen ja muiden 
läpimenojen kohdalla avataan eriste ä. Piippujen 
ympärillä ja uunien päällä on usein vain pelkkää 
hiekkaa ts. tulipermanto, joten sen korvaaminen 
palovillalla ja sahanpurueristys päälle on huomat-
tava parannus koko talon eristystä ajatellen. 

Lisälämmöneristyksessä voi käy ää sahanpu-
rua tai selluvillaa niin paksusti kuin sille on tilaa 
ja lompakossa paksuu a. Tästä eristämisestä on oi-
keaa ja välitöntä hyötyä lämmityskulujen suhteen. 

Tämän rossin sokkelissa on reikiä 
juuri ja juuri tarvittava määrä.
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Eristeen paino kasva aa rakenteen massaa ja yli 
40 cm paksuus ei enää palvele tarkoitusperäänsä.

Riippuen sisätilojen höyrynsulun tiiveydestä 
on käytännössä hyvin vaikeaa suositella tuulen-
suojauskerrosta lisäeristeen päälle edes paperisena 
kosteuden kertymisen vuoksi. 

Rankorakenteisen seinän purut laskeutuvat ranko-
jen välissä vapaasti muodostaen rakoja. Sinällään 
sillä ei ole talon kokonaislämpötalouden kannalta 
suurta merkitystä, mu a vetoisuu a se yleensä li-
sää. Rakoja löytyy rankotalosta joka puolelta, joten 
rakenteiden ava avuus huoltoa varten olisi etu. 
Rankotalon lisäeristykseen pätee sama sääntö kuin 
hirsitaloon: ulkopuolelle.

Ikkunoiden kunto on helppo havaita. Tavallises-
ti se kyllä tehdään silmämääräisesti, jolloin vain 
maalin kunto määrää. Kovia ikkunoita uusitaan 
suru a. Ikkunoiden vaihto on tehty helpoksi ta-
lotehtaiden toimesta ja kaikki olisi hyvin, mikäli 
ikkunoiden malleissa olisi paremmin vanhaa huo-
mioivia malleja. Erikoisen vanhassa ja arvokkaassa 
talossa ikkunoiden vaihto tyystin uusiin ja piir-
teiltään kolhoihin on tuomi ava teko. Koloiset ja 
kunnostetut ikkunat kuuluvat kokonaisilmeeseen.

Jos ikkunoiden tiiveys ei kuitenkaan riitä, tulee 
tiivistystä parantaa tai säteilylämmön eristävyy ä 
lisätä sisäpokiin asenne avilla eristyslaseilla. Tä-
mä 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 korja ava vain ne 
ikkunat, jotka ovat erikoisen arvokkaissa raken-
nuksissa.

Sama pätee ulko-oviin. Niiden kohdalla kunto 
on usein todella heikko. Ulko-ovia on kyllä uusi u 
perinteen mukaan tarpeen mukaan, mu a nykyi-
sin halvan hinnan vuoksi yleistyneet pahviovet 
tulisi pitää vanhasta talosta kaukana. Ne ovat hä-
täovia samoin kuin muotopelti ka eena.

Uunit kaipaavat nuohoojaa ja hänen sekä palovi-
ranomaisen lausuntoa kunnosta ja käy öluvasta. 
Uuneja on kau a aikain uusi u, joten uusiminen 
ei ole niin rankka asia. Talon tyyliin sopiva uuni 
löytyy myös vuolukivistä malleista, mu a perus-
harmaa uuni on yleensä valite avan alakuloinen 
ulkoasultaan. Asiaa parantaa oleellisesti kaakelei-
den käy ö pinnoituksena. Tiilestä uuni tulee hal-
vemmaksi, mu a kestävyys ei ole samaa luokkaa.

Piiput ovat usein loppuun palaneita eli koloisia, 
joten hormien kunnostus kanna aa. Vaihtoehtoja 
ovat happoteräksinen sisäpiippu vanhan sisään, 

kunnostus ”sukkamenetelmällä” ja piipun uusi-
minen.

Samalla kanna aa tarkastaa piipun paloturvalli-
suus. Esimerkiksi ka oniskat on usein tehty kiinni 
ja jopa läpi piipun. Palava-aineiset materiaalit on 
oltava irti piipusta 100 mm.

Ulkomaalaus askarru aa ihmisiä paljon. Punamul-
ta eli vesimaalit ovat helpoin ja halvin väritys ta-
lolle. Uusiminenkin on helppoa muihin maaleihin 
verra una. Se ei kuitenkaan suojaa ohu a puuta-
varaa auringolta.

Kaikkein parhaiten pysyy seinässä kiinni petro-
liöljymaali, mu a se myös kallista ja huoltomaala-
us tee ää punamultaa enemmän työtä. Se suojaa 
kaikkea puuta parhaiten.

Kauppojen maalit ovat helpoin valinta hankinta-
vaiheessa. Akrylaa i- ja uretaanisideaineiset maalit 
vaativat kuitenkin aina tuuletetun vuorauslaudoi-
tuksen eli vuoraus ei toimi seinän tuulensuojaker-
roksena. Ne pysyvät kohtalaisen helposti paikoil-
laan, mu a sallivat vain yhden huoltomaalauksen 
ja si en vuoraus onkin uusi ava.

Jos haluaa säästyä maalaamiselta, voi raken-
nukset jä ää maalaama a. Ikkunat ja muut pienet 
puumateriaalit on kuitenkin suoja ava auringon 
valolta tarkoin ja paksulla maalilla.

Tervaamista tai tervamaaleja voi suositella ihan 
yksi äiseen rakennukseen, mu a ei vanhaan ra-
kennusryhmään. 

Markkinoilla olevilla luonnonöljyperäisillä 
maaleilla saa värite yä puuta hyvin, ongelmana 
on korkea hinta.

Maalipintojen säilymisen paras tae on lehtipuut 
talon itä-, etelä- ja länsisivuilla n. 5-10 m etäisyy-
dellä. Auringonvalo tuhoaa maalipintaa ja varjot 
estää sen. Puut eivät saa olla tuota lähempänä tai 
kosteusmäärä lisääntyy aiheu aen muita huolia.

Korjauskirjallisuutta

Ohjeita korjauksiin saa nykyisellään jo hyvin mo-
nista lähteistä. 

Museoviraston korjauskortisto löytyy kirjastois-
ta. Sen esi ämät menetelmät ovat paras tae raken-
nuksen säilymiselle siten, e ä sen arvot säilyvät.

Professori Panu Kailan kirjat ”Talotohtori” ja 
”Kevät toi maalarin” ovat mainioita lähteitä poh-
di aessa mitä erilaisimpia yksi äisiä rakentamisen 
seikkoja. 

Maalarimestari Kalevi Järvisen Puurakennus-
ten ulkomaalaus kuuluu rakentajan kirjahyllyyn 
perusoppaana.
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YHTEISTYÖTAHOJA

Sotkamon kunta
Sotkamon kunnan rakennusvalvonta
– rakennustarkastaja valvoo ja ohjaa rakentamista 
ja purkamista
www.sotkamo.
p. (08)655811

Kainuun (ympäristökeskus)ELY-keskus, Kajaani
Edistää ja ohjaa alueiden käytön suunni elua ja 
kul uuriympäristöjen hoitoa. Keskuksen kau a 
voi hakea ympäristöministeriön rakennussuojelu-
avustuksia arvokkaiden rakennusten korjaamiseen.
– korjausrakentamisen neuvonta rakennussuojelu-
lain mukaisten suojeluesitysten käsi ely, kaavoi-
tuksen ohjaus ja valvonta, ympäristöinventoinnit, 
luonnonsuojelutehtävät, maisemanhoito- ja kun-
nostustyöt.
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu 
p. 0295 020 900
www.ely-keskus. /kainuu 
www.ymparisto.

Museovirasto, Helsinki
Vastaa maamme aineellisen ja kul uuriperinnön 
ja – ympäristön säilymisestä ja sitä koskevan tiedon 
kartu amisesta ja jakamisesta.
– rakennussuojeluasiat, entistämisavustukset, kor-
jausneuvonta, korjauskortisto ja sen myynti, taita-
jakortisto.
www.n a.
p. (09) 40 501

Kainuun Museo, Kajaani
Vastaa kul uuriperinnön tutkimuksesta, suojelus-
ta ja hoidosta Kainuussa. Arkeologi vastaa mui-
naismuistoista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä. 
Rakennustutkija tutkii, suojelee ja hoitaa rakennet-
tua kul uuriympäristöä. Maakuntatutkija vastaa 
paikallismuseoiden hoidosta ja neuvontatyöstä.
h p://www.kajaani. /kainuunmuseo/
p.(08)61552407

Liiton kau a voi hakea Opetusministeriön kor-
jausavustuksia seurojen talojen ja työväentalojen 
korjaamiseen.
www.suomenkotiseutulii o.
p. (09) 612 6320

Korjausrakentamiskeskukset
Väli ävät mm. vanhoja rakennusosia. Samalla 
antavat oikeiden korjaustapojen ja materiaalien 
neuvontaa. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Korjausrakennuskeskus, Oulu
www.ouka. /pora
p. 044 703 7174

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuskoulu 
LASTU, Lapinlahti
h p://www.saunalahti. /lastu2
(017)733308

Kainuun maakunta kuntayhtymä, Kajaani
Vastaa maakunnan kehi ämisestä. Arvokkaiksi 
luokiteltujen ympäristöjen hoitoon on mahdollista 
hakea avustusta yhtymän kau a hae avien EU:n 
rakennerahastojen kau a. 
www.kainuu.
p. (08) 615451

Kainuun TE-keskus, Kajaani
Keskuksen kau a voi hakea avustuksia ja korkotu-
kilainoja toimivien maatilojen tuotanto- ja asuinra-
kennusten korjaamiseen. 
www.te-keskus. /kainuu
p. (010)191450

Kainuun metsäkeskus, Kajaani
Neuvoo metsäluonnon elinympäristöihin lii y-
vissä kysymyksissä. Keskus tekee Ympäristöin-
ventointeja, metsänhoitosuunnitelmia ja neuvoo 
hoitohankkeiden ympäristötuen hakemisessa.
www.metsakeskus.fi/we /fin/metsakeskukset/
kainuu
p. 020 772 8400

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu 
(Tiehallinnon Oulun piiri, Oulu)
Tiealueen kuntoon, kunnossapitoon, varusteluun 
ja rakenteeseen lii yvät toimet. Piirille kuuluu Kai-
nuun alueella piennarten nii o, istutukset, raiva-
ukset, maisemateiden suunni elu ja toteutus.
www.ely-keskus. /liikenne 
Liikenteen.asiakaspalvelu 
p. 0295 020 600 

Kainuun maaseutukeskus (Pro-Agria), Kajaani
Tehtävänä on maaseudun henkisen ja aineellisen 
hyvinvoinnin lisääminen. 
– maiseman ja luonnonhoitoon lii yvä neuvonta 
ja koulutus
– maaseudun erityisympäristötuen hoitosuunni-
telmat ja koulutus
– perinnemaisemien hoitosuunnitelmat
– kylä- ja tiemaisemasuunnitelmat
– vihersuunni elu yksityisille ja yrityksille
h ps://portal.m . /portal/page/portal/
proagria_kainuu
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p. 044 320 1580

WWW-SIVUJA

Curatio, Byggnadsvårdsförening 
i oland/ Turun korjausraken-
tamisyhdistys ry

www.curatio.parnet.  Neuvontaa, varaosapankit (Pa-
rainen, Korppoo, Sauvo)

Etelä-Pohjanmaan rakennuskult-
tuurikeskus Herrala

www.rakennuskul uurikeskus-
herrala.

Neuvontaa, varaosapankki, auti-
otalorekisteri

Metsäkylän nave a, Aulanko www.metsankylannave a. Varaosia ja hirsirunkoja myyn-
nissä, osaajat

Rakennusapteekki www.rakennusapteekki. Neuvontaa, koulutusta, varaosa-
pankki (Billnäs)

Rakennusluuppi www.rakennusluuppi.  Varaosia myynnissä

RakennusPuari www.rakennuspuari. Varaosapankki

Tammela, Vanhan Rauman kor-
jausrakentamiskeskus

www.rauma. /ymparisto/
html/tammela1.htm

Varaosapankki
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Perinneal umi, Kainuu. KIMY-kustannus OY. Kuopio 1981.

Pohjois-Karjalan historia. Aulis V. A. Könönen – Heikki Kirki-
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lähiympäristö Juholankylä – Riekinranta – Sapsonranta. 
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Sotkamon koululaitos 100 vuo a. Toini Vinha-Mustonen. 
Kuopio 1982.

Sotkamon kruununmetsätorpat ja – torpparit. Antero Tervo-
nen. Oulun yliopiston pro gradu – tutkielma 1991.

Sotkanmaa – Sotkamo. Alpo Komulainen, Jorma Ylävaara, 
Kaarina Kleme i ja An i Lankinen. Jyväskylä 1998.

Sukukirja. Suomen aateli omia sukuja. Suomen muinais-
muistoyhdistyksen puolesta Axel Bergholm. Osa 2. 
Helsingissä 1978.

Suomen kar a. Suomen kar akirja 1920, näköispainos. Erkki 
Sakari-Harju. Porvoo 2004.

Suuri maatilakirja, osa VII. Oulun ja Lapin läänit. Forssan 
Kirjapaino Oy. Forssa 1968.

Suomen maatilat, osa V: Oulun ja Vaasan läänit. Felix Jonans-
son, Akseli Kivialho, K. Kivialho. Porvoo 1933.

Tapani Löfvingin seikkailut. Päiväkirjoista muokannut Kustaa 
Wilkuna. 

Tenetin Ui oon lii yvää historiaa. Moniste. Senja Säkkinen, 
Kainuun Museo.

Turunkorvan tanterilta. Selvitys Meriläisten suvun vaiheista. 
Moniste. Paavo Meriläinen.

Vikke Hakkarainen Oy, historiikki.

Vuosisata koulun penkillä. Naapurivaaran koulu 1887–1987. 
Toini Vinha-Mustonen. Sotkamo 1987.

WWW – lähteet

Suomen kansallisarkiston digitaaliarkisto. 
- Oulun läänin henkikirjat, Sotkamo vuosina 1810 -1890.
- Maanmi aushallituksen uudistusarkisto (isojaon muutokset, 

num EAKR, Kainuu Regional Environment Centre, The 
Municipality of Sotkamo erot ja talojen nimet)

Metsähallituksen sotamiestorpat (kokoelma). Metsähallituk-
sen arkisto. Rajavuodet 1814 – 1828.

h p://www.narc. :8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid
A646D3365ACBA2C19FD7E6AD3D7C29C9?kuvailuTaso
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Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry
-kirkonkirjat, Sotkamo
h p://84.20.130.129:80/sshy/index.htm
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KOHTEET KYLITTÄIN

1.1  Autioranta, Petäjäniemi, Vuoka i (P)
1.2   Eerola, Vaarankylä (P)
  Katso Pohjasmäki – Eerola, Vaarankylä
1.3  Eevala - Kaukola, Vuoka i (P)
1.4  Haapala, Haapalanlahti (P, maisema)
1.5  Heikkilän haka, Vuoka i (P)
1.6  Hiekkaniemi VR, Vuoka i (P)
1.7  Hiltula, Haapalanlahti (P)
1.8  Hyvölä - Lepikko, Hyvölänkylä Vuoka i (P)
1.9  Isoaho, Ansavaara, Kiviranta (P)
1.10  Jormasjoen entinen koulu, Eevala (P)
1.11  Juhila, Jormasjokisuu (P)
1.12  Juhola - Lintula, Kiviranta (P)
1.13  Kainula, Kuolaniemi (P)
1.14  Kanala, Vaarankylä (P)
1.15  Kankaala, Haapalanlahti (P)
1.16  Kannas, Jormas (P)
1.17, 1.18 Kapakan ranta- ja vaarahaka, Vaarankylä (P)
1.19  Kierinniemi, Jormasjokisuu (P)
1.20  Koljola, Rekivaara (P)
1.21  Koppeloharju, Jormasjoki (P)
1.22  Kukkola - Kuusela, Haapalanlahti (P)
1.23  Laatikkala, Vaarankylä (P)
1.24  Laitila, Kiviranta (P)
1.25 Lamminmäen niityt, Rekivaara (P+)
1.26  Leivolan koulu, Haapalanlahti (P)
1.27  Lääsö, Rekivaara (P)
1.28  Mustola eli Villa Vuoka i, Tene i (P)
  Katso Riivali – Mää älä – Mustola, Tene i (P)
1.29  Myllylä, Jormasjokisuu (P)
1.30  Mää älä, Tene i (P)
  Katso Riivali – Mää älä – Mustola, Tene i (P)
1.31  Nii ykorven laitumet, Eevala (M-)
1.32  Oravikko, Jormasjokisuu (P)
1.33  Pahkosaari, Kiantajärvi (P)
1.34  Pajuniemi, Jormasjokisuu (P)
1.35  Pajuniemi, Leivolankylä, kirkonkylä (P)
1.36  Palovartijan maja, torni ja näköalapaikka, 
  Vuokatinvaara (P)
1.37  Pohjasmäki (Ylitalo) - Eerola, Vaarankylä (P)
1.38  Por imäen nii y, Vuokatinvaara (M)
1.39  Puistola, Kiviranta (P)
1.40  Puro, Rekivaara (P)
1.41  Päivölä, Rekivaara (P)
1.42  Rautaruukin kuntoutuskeskus, Vuoka i (P)
1.43  Rekilä, Rekivaara (P)
1.44  Rekivaaran entinen koulu, Rekivaara (P)
1.45  Riivali - Mää älä - Mustola, Tene i (M ai a, P)
1.46  Rantolan metsälaidun, Rekivaara (P)
1.47  Rönkkö, Rekivaara (P)
1.48  Tenetin rautatiesilta, Vuoka i (P)
1.49  Tervo (Hiltula), Rauramo, Vuoka i (P)

1.50  Torvela – Joensuu - Moilala, Jormasjokisuu (P)
1.51  Urpiala, Haapalanlahti (P)
1.52  Veisteniemen huvila ja kivikautinen asuinpaikka, 
  Jormasjokisuu (P)
1.53  Vuokatin entinen emäntäkoulu (Vuoka iopisto), 
  Vuoka i (P)
1.54  Vuokatin Hiekkahovi, Vuoka i (P)
1.55  Vuokatin kauppakeskus, kirkko ja päiväkoti, 
  Vuoka i (P)
1.56  Vuokatin rautatieasema, Vuoka i (V)
1.57  Vuokatin urheiluopiston maja, asuinrakennukset ja 
  vanha hyppyrimäki, Vuoka i (M)

2.   Heinämäki – Sipinen
2.1  Heinämäen entinen koulu (Toivola), Heinämäki (P)
2.2  Heinämäen haka, Heinämäki (P+)
2.3  Hiekkalan laitumet, Kusia (P)
2.4  Hiidenlinna, Sipinen (P)
2.5  Kaikkola, Kaitainsalmi (P)
2.6  Kukkula, Petäjävaara, Sipinen (P)
2.7  Lakkiniemen laidun, Sipinen(P+)
2.8  Myllyvaara, Sipinen (P) 
2.9  Petäjäniemi, Kusianjärvi, Sipinen (P)
2.10  Petäjävaara, Kusianjärvi, Sipinen (P)
2.11  Porovaaran tervahaudat, Heinämäki (P)
2.12  Rusala, Heinämäki (P)
2.13  Syrjäjärvi, Sipinen (P)
2.14  Välilampi, Heinävaara (P)

3.   Juholankylä – Kiikarusniemi - Kirkonkylä – 
  Riekinranta – Sapsonranta
3.1  Aatos, Kirkonkylä (M)
3.2  Ammonsaari, Pir ijärvi, Kirkonkylä (V)
3.3  Haavikko, Juholankylä (P)
3.4  Harjula eli Te oil -huoltoasema, Kirkonkylä (P)
3.5  Hetilä, Akkoniementie, kirkonkylä (P)
3.6  Hiukka, Iso Sapsojärvi, kirkonkylä (P)
3.7  Hiukanhovi (hotelli Tuliketun vanha puoli), 
  kirkonkylä (M)
3.8  Härkölä – Päätalo, Riekinranta (P)
3.9  Järvelä, kirkonkylä (P)
3.10  Kansala (ja Lepola), kirkonkylä (P)
3.11  Kantola, Sopalanpelto, kirkonkylä (P)
3.12  Karppila - Kestilä, Riekinranta (P)
3.13  Keskitalo, Juholankylä (P)
3.14  Kiikarusniemi (tai Kiikarinniemi) (V)
3.15  Koivula, kirkonkylä (P)
3.16  Kuusikko, kirkonkylä (P)
3.17  Laatikkala, Juholankylä (P)
3.18  Lahtela, kirkonkylä (P)
3.19  Makasiinimuseo, kirkonkylä (M)
3.20  Maunuspelto, Sapsonranta (P, kyläalue V)
3.21  Meijerin kon ori (P)
3.22  Merilä, Sapsonranta (P, kyläalue V)
3.23  Mikkola, kirkonkylä (P)
3.24  Mäkelä (Maakunnan osuuskauppa), kirkonkylä (P)
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3.25  Niemelä, kirkonkylä (P)
3.26 Okkola, Riekinranta (P)
3.27  Poliisitalo, kirkonkylä (P, M?)
3.28  Päätalo, Riekinranta (P). 
  Katso Härkölä – Päätalo.
3.29  Pöllyvaaran tervahaudat, kirkonkylä (P)
3.30  Rantala (Taari), Hirvenniemi (P)
3.31  Rantalan (Hyökyn) leikkimökki, kirkonkylä (P)
3.32  Riekinrannan koulu, Riekinranta (P)
3.33  Riekinrannan vanha tie, Riekinranta (P)
3.34  Rientola, kirkonkylä (P)
3.35  Rinne (Jolman talo), kirkonkylä (P)
3.36  Rytilahti (seurakunnan leirikeskus) ja partiolaisten ma-
ja,    kirkonkylä (leirikeskus M, P)
3.37  Salmelan koulu, kirkonkylä (P)
3.38  Siltasaari, kirkonkylä (M)
3.39  Sopala, kirkonkylä (P)
3.40  Sotkamon kirkko ja seurakuntatalo, kirkonkylä (M)
3.41  Sotkamon kirkkoherran virasto ja asuinrakennus, 
  kirkonkylä (P)
3.42  Sotkamon paloasema, kirkonkylä (P)
3.43  Sotkamon siunauskappeli, kirkonkylä (M)
3.44  Sotkamon tsasouna (rukoushuone), kirkonkylä (M)
3.45  Sotkamon työväentalo (Torppa), kirkonkylä (P)
3.46  Syntiniemen nii y, kirkonkylä (P+)
3.47  Tikkasen matkailijakoti, kirkonkylä (M)
3.48  Toivola, kirkonkylä (P)
3.49  Tuulensuu, kirkonkylä (P)
3.50  Uhtua eli kahden köyhän talo, kirkonkylä (P)
3.51  Uusi Saijanlahti, Juholankylä (P)
3.52  Uusitalo (vanha kirjakauppa), kirkonkylä (P)
3.53  Valkola, Riekinranta (P)

4.   Juurikkalahti – Teerivaara – Varpuniemi
4.1  Hakkarala, Tammovaara, Varpuniemi (P)
4.2  Hautaniemi, Kiantajärvi, Varpuniemi (P)
4.3  Hautaranta, Kiantaperä (P)
4.4  Hepolehto, Kiviranta (P)
4.5  Hongikko, Juurikkalahti (M)
4.6  Itäniemi, Kiantaperä (P)
4.7  Jokela, Kiantaperä (P)
4.8  Kiantaperän koulu, Kiantaperä (P)
4.9  Kiviniemi, Kiantaperä (P)
4.10  Kummala, Varisvaara (P)
4.11 Kuolasalmi, Varpuniemi
4.12  Lehtola (Lehtoniemi), Juurikkalahti (P)
4.13  Mor elin haka, Teerivaara (-)
  Katso Suovaara – Mor elin haka, Teerivaara
4.14  Nurkkala, Juurikkalahti (P)
4.15  Ohra-Ahon laidun, Juurikkalahti (M+)
4.16  Rehula, Pökkelöperä, Juurikkalahti (P)
4.17  Saunalehdon haka, Juurikkalahti (P)
4.18  Suoniemi – Mor elin haka, Teerivaara (P)
4.19  Takkula, Teerivaara (P)
4.20  Teerivaaran koulu, Teerivaara (P)
4.21  Uuden Kauran-ahon laidun, Juurikkalahti (M) 

4.22  Varisvaaran koulu, Varisvaara (P)
4.23  Varpuniemi (Wanha Warpuniemi), Kuolansalmi (M)
4.24  Vuorimäki, Teerivaara (P)

5.  Kaitainsalmi – Kokkovirta – Kuninkaanlahti
5.1  Haaposaari, Kaitainjärvi (P)
5.2  Hautalehto, Hautaniemi (P)
5.3  Huusko, Kuninkaanlahti (P)
5.4  Iso-Teikari, Kokkovirta (P)
5.5  Ketolan haka, Ärväänkylä (P)
5.6  Kuninkaanlahden koulu, Kaitainsalmi (P)
5.7  Kusianjoen voimalaitoksen ja padon jäänteet, 
  Kaitainsalmi (P)
5.8  Laihovaara, Pappilanvaara (P)
5.9  Leppilä, Kaitainsalmi (P)
5.10  Männistö, Kusianjokisuu (P)
5.11  Nikula, Kaitainsalmi (P)
5.12  Pelkola – Sirviölä - Tapiola, Kaitainsalmi (P)
5.13  Raivio, Hautaniemi (P)
5.14  Sirviölä, Kaitainsalmi (P)
  Katso kohdasta Pelkola – Sirviölä – Tapiola, 
  Kaitainsalmi (P)
5.15  Tapiola, Kaitainsalmi (P)
  Katso Pelkola – Sirviölä – Tapiola, Kaitainsalmi

6.   Korholanmäki – Parkua
6.1  Ala-Kemppaalan haka, Korholanmäki (P+)
6.2  Alppila, Lontanniemi, Korholanmäki (M)
6.3  Haaposaari NW ja SE, Nuasjärvi, Korholanmäki (P)
6.4  Hanhila, Korholanmäki (P)
6.5  Hanninmäen haka, Korholanmäki (P)
6.6  Hiekkala, Jormasjokisuu, Korholanmäki (P)
6.7  Hyyrö, Korholanmäki (P)
6.8  Immola, Korholanmäki (P)
6.9  Jaakkola, Parkua (P)
6.10  Kanalan haka, Korholanmäki (P-)
6.11 Kellari, Parkua (P)
6.12  Keltamäki – Raitamäki - Lehtola, Korholanmäki (P)
6.13  Kemppaalan haka, Korholanmäki (P-)
6.14  Keskitalo, Korholanmäki (P)
6.15  Kilpelä / Sormula, Korholanmäki (P)
6.16  Koirajärvi, Parkua (P)
6.17  Koiraviita, Korholanmäki (P)
6.18  Koukkari - Lon a, Korholanmäki (P)
6.19  Kurikan metsälaidun, Parkua (P+)
6.20  Kuusela (Mäkinen), Parkua (P)
6.21  Kylmälä / Paavola, Parkua (P)
6.22  Lontanniemi, Korholanmäki (P)
  Katso Koukkari, Korholanmäki
6.23  Merilänlehto, Lontanniemi, Korholanmäki (P)
6.24  Moilala, Korholanmäki (P)
6.25  Muhola, Korholanmäki (P)
6.26 Mäkelä, Korholanmäki (P)
6.27  Mäki-Tervolan metsälaidun, Kankaankylä, 
  Korholanmäki (P-)
6.28  Naparinta, Korholanmäki (P)
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6.29  Parkua, Parkua (P)
6.30  Parkuan entinen koulu, Parkua (P)
6.31  Piippola, Parkua (P)
6.32  Pir imäki, Parkua (P)
6.33  Purola, Nuasjärvi, Korholanmäki (P)
6.34  Pöppölä, Parkua (P)
6.35  Riekkilä, Korholanmäki (P)
6.37  Rommakko, Korholanmäki (P)
6.38  Telkkälä ja Heikkilä, Korholanmäki (P)
6.39  Tuulikinniemi, Lontanniemi (P)
6.40  Viiskannan metsälaidun eli Hilkun alue, 
  Korholanmäki (M-)
6.41  Viitamäki (Alatalo, Haavisto), Parkua (P)
6.42  Vuores, Parkua (P)
6.43  Väyrylä, Parkua (P)

7.   Korvanniemi – Pohjavaara
7.1  Aarreniemi, Korvanniemi (M)
7.2  Erola, Korvanniemi (P, maisema)
7.3  Harjun laitumet, Leppilänvaara (P)
7.4  Hietalahti, Rimpilänniemi, Pohjavaara (P)
7.5  Horsmala (huvila Isotalo), Korvanniemi (M)
7.6  Iivonlahti, Pohjavaara (P)
7.7  Iso Tahkosaari S ja N, Rimpilänniemi, Nuasjärvi (P)
7.8  Karjala - Leppilä(Kotaharju), Pohja (P-)
7.9  Keskitalo, Korvanniemi (P)
7.10  Kissasuo / Kivelä, Pohjavaara (P)
7.11  Kokkovaara, Pohjavaara (P)
7.12  Kumpusaari (Kumpusaari 2), Nuasjärvi (P)
7.13  Lehdon laidun, Leppilänvaara, Pohjavaara (P) 
7.14  Leppimäen haka, Leppilänvaara (P-)
7.15  Lipe i, Korvanniemi (P)
7.16  Muuraussaari, Nuasjärvi (P)
7.17  Petäjäniemi, Korvanniemi (P)
7.18  Pieni Tahkonen SW ja NE, Nuasjärvi (P)
7.19  Pohjavaaran koulu, Pohjavaara (P)
7.20  Pohjavaaran seuraintalo, Rimpilänniemi (P)
7.21  Päiväkumpu (Sipilän huvila), Korvanniemi (M, V)
7.22  Rasi, Leihuvaara (P)
7.23  Rimpilänniemen pyyntikuopat, Pohjavaara (M)
7.24  Rupukka, Leihunvaara (P)
7.25  Rönnynniemen nii y, Rimpilänniemi (P+)
7.26  Tyyniranta, Rimpilänniemi (P)
7.27  Törmä, Käppyrä (P)
7.28  Vasikkavaara, Käppyrä (P)

8.   Laakajärvi
8.1  Aatula, Leppimäki (P)
8.2  Heikkilän laitumet, Lehtomäki, Laakajärvi (II, M)
8.3  Hiiden mylly, Laakajärvi (P)
8.4  Laakajärven koulu, Laakajärvi (P)
8.5  Petäjäkosken ruukin jäänteet, Laakajärvi (M)
8.6  Ruman metsänvartijan talo (Sopala) ja niityt, 
  Laakajärvi (MH I )
8.7  Suolahti (Lahti), Hiisikylä, Laakajärvi (P)
8.8  Tiilikkajärven kivi, Laakajärvi (M)

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

9.   Maanselkä – Saviaho
9.1  Hyyrylä, Maanselkä (P)
9.2  Lakiahon mylly ja päärakennus, Saviaho 
  (mylly M, talo P)
9.3  Lampelan laitumet (Maanselän Etappi), Maanselkä (P)
9.4  Maanselän kivi ja asema, Maanselkä (kivi M, muu P)
9.5  Nousia venäläisen rei i (Pohjantie), Maanselkä (P)
9.6  Rasinaho, Kuivikkovaara (P)
9.7  Saviahon ratamestarin asunto, Saviaho (P)
9.8  Talvela, Saviaho (P)
9.9  Torvelanaho, Maanselkä (P)
9.10  Välitalo, Kuivikkovaara (P)

10.  Naapurinvaara – Pekkilä
10.1  Ahola, Naapurinvaara (P)
10.2  Autiojärvi-Ronkaala, Naapurinvaara (P)
10.3  Halolankallio, Tikkalanniemi, Naapurinvaara (P)
10.4  Heikkilän metsälaidun, Naapurinvaara (V)
10.5  Hiltula – Viitala, Naapurinvaara (P)
10.6  Hokkila, (Jokirinne) Tene i, Pekkilä (M)
10.7  Härköniemi, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)
10.8  Isoaho – Kotiaho – Paavola, Naapurinvaara (P)
10.9  Järvelä, Autiojärvi, Naapurinvaara (P)
10.10  Keskitalo - Osmola, Naapurinvaara (P)
10.11  Kesti, Naapurinvaara (P)
10.12  Keskitalon haka, Naapurinvaara (M-)
10.13  Konappa, Naapurinvaara (P)
10.14  Korhola, Naapurinvaara (P)
10.15  Korholan ja Keskitalon laitumet, Naapurinvaara (M+)
10.16  Kunnas, Naapurinvaara (P, perinnemaisema M)
10.17  Kärennivu, Huuskonniemi (P)
10.18  Loso, Naapurinvaara (P)
10.19  Matoniemi (Särkiniemi), Tene i (P)
10.20  Murju, Pekkilä (P)
10.21  Mustanniemi, Naapurinvaara (P)
10.22  Mäkitupa, Huuskonniemi (P)
10.23  Mää älä - Ylipelto, Naapurinvaara (P)
10.24  Naapurin metsälaidun, Naapurinvaara (P-, maisema V)
10.25  Naapurinvaaran koulu (Riwe school), 
   Naapurinvaara (P)
10.26  Naapurinvaaran nii y, Naapurinlouhi, 
   Naapurinvaara (P+)
10.27  Naapurinvaaran seuraintalo, Naapurinvaara (P)
10.28  Naapurinvaaran tanssilava (huvikeskus), 
   Naapurinvaara (M)
10.29  Naapurinvaaran työväentalo, Naapurinvaara (M)
10.30  Nahkasaari, Naapurinvaara (P)
10.31  Ojamaa, Tene i (P)
10.32  Osmola, Naapurinvaara (P)
   Katso Keskitalo – Osmola, Naapurinvaara.
10.33  Osmolan metsälaidun, Naapurinvaara (P-)
10.34  Paavola, Naapurinvaara (P)
   Katso Isoaho – Kotiaho – Paavola, Naapurinvaara
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10.35  Parraksen huvila, Tene i (P)
10.36  Peltolan kuusimetsälaidun, Naapurinvaara (M+), 
   lepikkolaidun (P+) ja haka nii yineen (P)
10.37  Per ula – Seppälä, Naapurinvaara (P)
10.38  Raivio, Naapurinvaara (P)
10.39  Ronkaala, Naapurinvaara (P)
   Katso Autiojärvi-Ronkaala, Naapurinvaara
10.40  Sarkkila, Naapurinvaara (P)
10.41  Seppälä, Naapurinvaara (P)
   Katso Per ula – Seppälä, Naapurinvaara (P)
10.42  Schroderuksen haka, Naapurinvaara (eteläinen) (V) ja   
   haka (pohjoinen) (P) 
10.43  Sillankorva, Tene i 
   Katso Tikkalanniemi – Sillankorva, Naapurinvaara.
10.44  Tikkalanniemi – Sillankorva – Nahkasaari, 
   Naapurinvaara (P)
10.45  Tuhkalan laidun, Naapurinvaara (P)
10.46  Vaaralan laidun, Naapurinvaara (M)
10.47  Vihtamokosken haka, Myllyvihtamo (P)
10.48  Ylipelto, Naapurinvaara (P)
   Katso Mää älä – Ylipelto, Naapurinvaara

11.   Ontojoki – Soidinvaara – Sumsa
11.1   Huotari, Sumsa (P)
11.2   Joenalus, Ontojoki (P)
11.3   Jänöniemi (Jäneniemi), Ruokoniemi, Iso-Kiimanen (P)
11.4   Kallioisen voimalaitos, Ontojoki (V)
11.5   Korpikylän puronvarsilaidun, Koskenkylä (M-)
11.6   Koiravaaran laitumet, Sumsa (P+)
11.7   Kotila, Sumsa (P)
11.8   Kukkovaara (Ylitalo), Sumsa (P)
11.9   Kuninkaanlahti, Soidinvaara (P)
11.10  Kuninkaanniemi, Soidinvaara (P)
11.11  Kunnas, Kalmoniemi (P)
11.12  Käpylä, Ontojoki (P)
11.13  Ontojoen ero elu ja niputuspaikka, Ontojoki (M)
11.14  Ontojoen kauppa ja makasiinit (Lahdenperä), 
   Ontojoki (P)
11.15  Ontojoen koulu, Ontojoki (P)
11.16  Pajusalmi, Kuninkaanniemi (P)
11.17  Palovaara, Sumsa (P)
11.18  Pori, Ontojokisuu (P)
11.19  Rinne, Soidinvaara (P)
11.20  Ruokolahti – Paavola, Ontojoki (P)
11.21  Ruokomäki – Kivelä, Sumsa (M luhtiai a, P)
11.22  Soidinvaaran koulu, Soidinvaara (P)
11.23  Tervajärvi, Sumsa 
   (museo V, rautahy i M, haka ja nii y II, M)
11.24  Tervamäen haat, Sumsa (P+)
11.25  Tolppa, Ontojoki (P)
11.26  Tölppä, Kalmoniemi (P)
11.27  Uitinniemi, Kusianjärvi (P)
11.28  Ärväänniemi, Tervajärvi (II, M)
   Katso Tervajärven talomuseo, Tervajärvi 

12.   Paakki – Torinkylä – Suovaara
12.1   Alanteen metsälaidun, Halmevaara, Paakki (M)
12.2   Erkkilä, Ruokostenkylä (P)
12.3   Hemmilä, Suovaara (P)
12.4   Heteahon suuri metsälaidun (M-), sivulaidun ja 
   haka (P+), Halmevaara, Paakki 
12.5   Kaukola, Vihtamo (P)
12.6   Kilpelä / Tuhkala, Suovaara (P)
12.7   Kivelän laidun, Paakki (M-)
12.8   Koivuniemen haka ja metsälaidun, Sipolankylä (P)
12.9   Komulan metsälaidun, Halmevaara (P)
12.10  Korkea, Korkeankylä, Paakki (P)
12.11  Kuokkapen ilän laidun, Paakki (M)
12.12  Loson haka, Losovaara (M-)
12.13  Mikkola, Torinkylä (haka P+, rakennukset P)
12.14  Notkolan haka ja metsälaidun, Halmevaara (-)
12.15  Nurmi, Vihtamo (P)
12.16  Paakinmäen entinen koulu, Paakki (P)
12.17  Peltolan haka, Paakki (P-)
12.18  Peritalon laitumet, Halmevaara (P+)
12.19  Piirola – Piirala, Tuulimäki (P)
12.20  Rinne, Paakki (P)
12.21  Sirviölän haka, Loso (P+)
12.22  Suovaara, Suovaara (P)
   Katso Hemmilä, Suovaara.
12.23  Suovaaran entinen koulu (P)
12.24  Tolppa, Suovaara (P)
12.25  Torinkylän entinen koulu, Torinkylä (P)
12.26  Tuomelan nii y ja haka, Torinkylä (P+)
12.27  Tuupala, Halmevaara (P)
12.28  Vesala, Vihtamo (P)
12.29  Välitalo, Ruokostenkylä (P)
12.30  Ylitalon haka, Paakki (P-)

13.   Sapsokoski – Saukko – Suonenvaara
13.1   Honkavaaran nii y (M+) ja Lammasahon 
   luonnonlaidun   (P+), Lykintö
13.2   Isohonkavaara (Honkavaara), Sapsoperä (P)
13.3   Kilpelän uhripihlajat, Suonenvaara (P)
13.4   Lehto (Riihilehto), Lykintö (P)
13.5   Lykinnön koulu, Lykintö (P)
13.6   Pir ivaara, Saukko (P)
13.7   Rinteelän hevoshaat, Suonenvaara (P-)
13.8   Sapsokosken mylly ja tehdaslaitos (Riihilehto), (P)
13.9   Saukon koulu, Saukko (P)
13.10  Ylitalon nii y, Suonenvaara (P)
13.11  Ällä, Saukko (P)

14.   Talvivaara – Tuhkakylä
14.1  Alapiha, Puhakka, Tuhkakylä (P)
14.2   Hakomäki, Tuhkakylä (P)
14.3   Harju, Tuhkakylä (P)
14.4   Huovila, Tuhkakylä (mylly V, muut rakennukset P, 
   maisema P+)
14.5   Kaikkola, Tuhkakylä (P)
14.6   Kankuri, Tuhkakylä (P)
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14.7   Kerilä, Tuhkakylä (P)
14.8   Keskitalo, Taa ola, Tuhkakylä (P)
14.9   Korpela, Tuhkakylä
14.10  Kon ila, Tuhkakylä (P)
14.11  Kosken metsälaidun, Tuhkakylä (P+)
   Katso Huovila, Tuhkakylä 
14.12  Latomäki, Tuhkakylä (P)
14.13  Leinola - Rantala, Rannankylä, Tuhkakylä (P)
14.14  Linnakallio, Sopenvaara, Tuhkakylä (P)
14.15  Markko, Tuhkakylä (P)
14.16  Ma ila, Suutarinkylä (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 tervahautakeski ymä, 
   Tipas (P)
15.3  Hiidenpor i / 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   Kale oman kämppä, Tipasjärvi (P)
15.8   Kallio, Tipasjärvi (P)
15.9   Kitulanlampi, Hiidenpor i (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  Ma ila, 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, Hiidenpor i (P)
15.24  Pitkä-Por i E, Hiidenpor i (P)
15.25  Punganpuron nii y, Tipasoja (P-)

15.26  Putkonlahti, Syväjärvi (P)
15.27  Puukkoniemi, Honkajärvi (P)
15.28  Riekinkangas-Räätä tervahaudat, Tipas (P)
15.29  Räätäkangas, Varislahti, Tipas (M)
15.30  Sammakkoniemi, Pieni-Hietanen, Tipas (P)
15.31  Sa ula, Tipas (P)
15.32  Särkkälän metsälaidun, Nimisenkangas, Tipas (P-)
15.33  Tipasojan koulu, Tipas (P)
15.34  Vie ola, Kuikkakylä (P)
15.35  Vitorinne, Kotalahti, Tipas (P)
15.36  Välikangas, Iso-Valkeinen, Tipas (P)
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Yläkainuulaisten mukaan Sotkamon vehreys tuo mieleen Etelä-Suomen: Sotkamo 

- Kainuun etelä.

Sotkamon kulttuuriympäristöt löytyvät kylätaajamista ja yksittäisten tilojen ympä-

ristöistä. Lähinnä vesistöjen varsille ja vaarojen rinteille sijoittuvat asuinsijat tarjo-

avat kauniita perinnemaisemia ja talonpoikaisia rakennuksia ympäristöineen. Osa 

vanhoista kylistä on valtakunnallisesti arvokkaita.

Arkeologisten kohteiden määrä on kohtalainen, mutta arvoltaan huomattava. 

Sotkamon kulttuuriin on vaikuttanut olennaisesti ympäristön kauneus ja myö-

hempinä aikoina matkailu. Sillä on leimaa antavaa merkitystä, jota julkaisussa pyri-

tään korostamaan mm. huviloiden kautta.

Kulttuurimaisemat muuttuvat osin kiihtyvällä vauhdilla ja elämän jäljet ovat kato-

amassa peruuttamattomasti. Siksi niiden dokumentointi on tärkeää. Tämän kirjan 

tiedot on kirjattu ylös suhteellisen pitkällä aikavälillä 1983 - 2008, joten tietojen 

paikkansa pitävyyteen tulee suhtautua varauksella.

Kirja toimii ympäristönhoidon opaskirjana. Samalla sillä on suuri merkitys koti-

seudun lukukirjana ja arvokkaiden kohteiden tietopankkina. 




