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1. Johdanto

Tarkastelen väitöskirjassani Pohjois-Pohjanmaan kirkonkylien muuttuva 
kulttuuriympäristö Pohjois-Pohjanmaan maaseutukirkonkylien kulttuu-
riympäristölle eri aikoina ominaisia piirteitä sekä kulttuuriympäristössä 
ajan mittaan tapahtuneita muutoksia. Tutkimukseni tavoitteena on sel-
vittää, miten pohjoispohjalaisten maaseutukirkonkylien kulttuuriympä-
ristö on ajan mittaan muuttunut ja miksi. Tavoitteena on rakentaa ha-
vainnollinen ja analyyttinen kuva pohjoispohjalaisten maaseutukirkon-
kylien kulttuuriympäristöstä, sen kehityksestä ja sille eri aikoina tyypil-
lisistä piirteistä.

Analysoin maaseutukirkonkylien kulttuuriympäristölle tyypillisiä omi-
naispiirteitä ja muutoksia esimerkkien avulla. Esimerkkikohteiksi olen 
valinnut neljä pohjoispohjalaista kirkonkylää – Rantsilan, Kärsämäen, 
Tyrnävän ja Haapaveden. Ne ovat kaikki vanhoja kirkonkyliä, eli seura-
kuntien pääkirkkojen ympärille kasvaneita kyliä, jotka toimivat vuonna 
2008 edelleen maalaiskuntien keskustaajamina.

Väitöskirjani koostuu kahdesta osasta. Tämä väitöskirjaani liittyvä liite-
julkaisu sisältää esimerkkikohteiksi valitsemieni kirkonkylien kulttuuri-
ympäristölle eri aikoina ominaisten piirteiden sekä kulttuuriympäristös-
sä ajan mittaan tapahtuneiden muutosten analyysit1.

1 Analyysien tausta, tutkimusmenetelmät, lähdeaineisto ja analyysimenetelmä on 
esitelty väitöskirjassani osassa I.
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2. Rantsila – perinteinen raittikylä

”Rantsilan keskus on kirkonkylä. Sen asutusryhmiä ovat Toppilankangas 
joen koillisrannalla, sitä vastapäätä joen toisella puolella Männistönkan-
gas”   ”Toppilankankaalla yhtyvät Oulu — Kuopio -maantie ja joen mutkia 
noudatteleva vanhatie. Toppilankankaan talot ovat tien eli Rantsilan raitin 
kahdenpuolen kuin nappirivit, aivan tien laidassa vieri vieressä. Raitti te-
kee samat kaarteet ja mutkat kuin jo ammoin. Kaleva-lehdessä oli vuonna 
1932 kuvaus Rantsilan Toppilankankaasta jotenkin tähän tapaan: ”Ikään 
kuin tilauksesta on luonto Rantsilan kirkonkylää varten varannut lihavan 
ruispullan puolikasta muistuttavan kunnaan, jolle taloja on rakennettu 
vieriviereen.” ”1

Rantsilan kunta sijaitsee Siikajokilaaksossa joen keskijuoksulla. Kunnan 
kokonaispinta-ala on noin 740 km2. Naapurikuntia olivat vuonna 2008 
Liminka, Siikajoki, Vihanti, Haapavesi, Pulkkila ja Kestilä.2 Lähin kau-
punki on Oulu, jonne on matkaa noin 60 km. Kunnan keskus on vanha 
Rantsilan kirkonkylä, joka sijaitsee Siikajoen varressa. Valtakunnallinen 
päätie valtatie 4 kulkee kunnan läpi kirkonkylän sivuitse.

2.1. Kirkonkylän rakentumisen historia ja tausta

Vielä 1500-luvun alussa Rantsilan seutu oli asumatonta korpimaata, joka 
kuului rannikolle muodostuneen asutuksen nautinta-alueisiin. Maakir-
joissa ja veroluetteloissa Revonlahdelta Rantsilan seudulle ulottuvasta 
alueesta käytettiin nimitystä Siikasavo.3 Siikasavon asutus alkoi vahvis-
tua 1500-luvun puolivälin tienoilla. Asukkaita muutti alueelle paitsi Sa-
vosta myös Siikajokisuusta sekä mm. Karjalasta, Satakunnasta ja Var-
sinais-Suomesta. Rantsilan seutu sai ensimmäiset uudisasukkaansa vii-
meistään 1550-luvulla. 1560-luvun kuluessa Rantsilan kylän taloluku 
kasvoi jo kuuteen. Vuonna 1600 Rantsilassa oli kymmenysveroluettelon 
mukaan 9 taloa.4

Rantsilassa paikannimistö liittyy alueen vanhoihin asukkaisiin. Yksi 
Rantsilan kylän ensimmäisiä tunnettuja asukkaita oli jokivarressa sijait-
sevalla Lampelan tilalla asunut Frans Eerikinpoika (Frantz Eriksson), 
jonka mainitaan olleen Siikasavon mahtavin talonpoika. Perimätiedon 
mukaan kylää ryhdyttiin kutsumaan hänen mukaansa Frantsilaksi.5 Toi-
nen merkittävä asukas kylässä oli 1550-luvulla Olli (Olle) Toppi, jonka 

1 Simojoki 2006, 23.
2 Rantsila, Kestilä, Piippola ja Pulkkila yhdistyivät vuoden 2009 alusta lähtien edel-

lä mainittujen kuntien alueet käsittäväksi Siikalatvan kunnaksi.
3 Maakirjoissa nimellä Siikasavo (Sickasau, Sikasau) tarkoitettiin 1600-luvun al-

kuun saakka Revonlahdelta Maanselälle, Pohjois-Savon rajoille, ulottuvaa aluetta. 
(Hiltunen 1996, 90).

4 Hiltunen 1996, 90–98, 106–108.
5 Hämäläinen (toim.) 1985, 60. Frantz Erikssonin arvellaan asettuneen seudulle 

vakinaiseksi asukkaaksi 1500-luvun puolivälissä. Vuonna 1581 kylässä oli kolme 
kylän kantaisän jälkeläistä, joiden sukunimi oli Frantsi (Rantsi). (Hiltunen 1996, 
96). Vuosina 1766–1767 laaditussa kartassa kylällä on kaksi Franzila -nimistä ti-
laa.
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mukaan sai nimensä kirkonkylän keskustan alueella sijaitseva mäki, Top-
pilankangas.6

Uudisasutus levisi 1600-luvun kuluessa verkkaisesti Siikajokivartta myö-
ten itää kohti. Vuonna 1664 Rantsilan kylässä oli yhteensä 16 taloa, 
vuonna 1695 taloja oli 23. Tilojen määrä lisääntyi paitsi uudistilojen rai-
vauksen myös vanhojen tilojen halkomisten seurauksena.7 Siikajokilaak-
son väkiluku kasvoi 1600-luvun kuluessa kaksinkertaiseksi, mikä näkyi 
myös Rantsilan kylän kehityksessä: vuonna 1609 kylässä oli arviolta 115, 
vuonna 1695 arviolta 258 asukasta. Rantsilan kylän ohella muita merkit-
täviä kyliä nykyisen Rantsilan kunnan alueella olivat Mankila ja Sipola.8

Siikajokivarren asutus ja viljelysalueet sijoittuivat joen partaalle. Peltoja 
raivattiin jokilaaksoon enimmäkseen luonnonniityille, mikä oli helpom-
paa kuin korven raivaus.9 Yksi merkittävä syy asutuksen sijoittumiseen 
oli joen merkitys liikenneväylänä: Siikajoki muodosti kulkureitin ranni-
kolta Oulujärvelle. Jokea käytettiin kulkuväylänä varsinkin kevään ja 
syksyn tulvakausina, mutta Siikajoen kulkukelpoisuus oli erityisesti vä-
hän veden aikana huono. Esimerkiksi papinsaatavat, verotavarat ja kaup-
patavarat kuljetettiin pääasiassa jokea myöten Siikajoen kautta Saloon, 
kaupungin perustamisen vuonna 1649 jälkeen Raaheen. Terva kuitenkin 
kuljetettiin Siikajokivarressa rannikon kauppakaupunkeihin, Ouluun ja 
Raaheen, sydäntalven aikana maitse.10

Rantsilan kylän kautta kulki 1600-luvulla Oulusta Limingan kautta Sa-
vonlinnaan johtava maantie. Tie eteni Ängeslevältä Temmeksen Haapa-
niemeen ja edelleen Mankilan, Rantsilan, Sipolan, Pulkkilan, Piippolan, 
Lamun ja Pyhännän kautta Vieremän Nissilään.11 Saloon ja Raaheen 
päästiin Paavolan kautta kulkevaa maantietä pitkin. Tiet olivat kulkupe-
lein ajettavissa vain talvella, kesällä niitä käytettiin ratsupolkuina. Ou-
lusta Savonlinnaan johtava tie kunnostettiin myös kesäkäyttöön soveltu-
vaksi vasta 1770-luvulla.12

Koko Siikajokivarsi kuului 1600-luvun alussa laajaan Salon kirkkopitä-
jään. Asutuksen leviämisen myötä joen keski- ja yläjuoksulle perustettiin 
uusia kappeliseurakuntia ja saarnahuonekuntia. Vanhin Siikasavon saar-
nahuoneista rakennettiin 1647 lähtien Punkerinkankalle Sipolan kylään. 
Uusi kappelikirkko päätettiin 1650-luvulla sijoittaa Rantsilan kylään, ra-

6 Hämäläinen (toim.) 1985, 60; Hiltunen 1996, 97.
7 Hiltunen 1996, 127–136.
8 Hiltunen 1996, 158. Vuonna 1695 Mankilan kylässä oli 167 asukasta, Sipolan ky-

lässä 219 asukasta.
9 Hiltunen 1996, 215.
10 Hiltunen 1996, 188–189. Toisaalta Hiltunen toteaa toisaalla samassa julkaisussa, 

Siikajokilaakson historia I, Siikajoen ja sen sivujokien olleen liikenteelliseltä mer-
kitykseltään vähäisiä. Tämä johtui paitsi Siikajoen vähävetisyydestä myös siitä, 
että joki ei johtanut suoraan mihinkään kaupunkiin. Niinpä sillä oli tavarankulje-
tusten kannalta vähän merkitystä. (Hiltunen 1996, 444).

11 Oulusta Kuopioon ja edelleen Savonlinnaan ja Viipuriin kulkevaa tietä suunnitel-
tiin lähinnä sotilaallisiin tarkoituksiin 1600-luvun alussa. Reitti oli ainakin ratsu-
polkuna säännöllisesti liikennöity jo 1600-luvun alussa. (Hiltunen 1996, 192).

12 Hiltunen 1996, 188–192.
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kennustyöt aloitettiin 1650-luvun lopulla.13 Rantsilan seurakunta perus-
tettiin vuonna 1671 Salon kirkkopitäjään kuuluvana kappelina. Siikajoen 
seurakunnan itsenäistyessä vuonna 1689 Rantsila liitettiin siihen kappe-
lina.14 Rantsilan kappeliseurakuntaan kuuluivat Rantsilan, Mankilan ja 
Sipolan kylät.15 Rantsilan seurakunta itsenäistyi lopulta vuonna 1873.16

Siikajokilaakson alueella 1700-luku oli asutuksen kasvun ja vahvistumi-
sen aikaa. Vuosien 1721–1805 kuluessa Rantsilan väkiluku yli nelinker-
taistui.17 Talojen lukumäärä kasvoi paitsi uudistilojen perustamisen myös 
vanhojen tilojen halkomisen seurauksena. Rantsilan kylään perustettiin 
1721–1810 yhteensä 22 uudistilaa. Selvästi eniten tiloja perustettiin vuo-
sina 1771–1790, isojakojen toteuttamisen aikoihin – isojakoja edeltäneet 
veromittaukset aloitettiin Rantsilassa vuonna 1767 ja isojaot vuonna 
1781.18 Myös viljellyn peltoalan määrä kasvoi 1700-luvulla runsaasti.19 
Sekä uudisraivauksen että halkomisen myötä muodostuneet tilat olivat 
pinta-alaltaan pieniä, varsinaisia suurtiloja ei alueella ollut.20 Siikajoki-
laaksossa asutustoiminnan painopiste oli sisämaassa Paavolan, Rantsi-
lan, Pulkkilan ja Piippolan seudulla, rannikkoalueella kasvu oli huomat-
tavasti maltillisempaa. Kasvun taustalla vaikutti viljelylle ilmastoltaan 
suosiollisten vuosien ohella tervakaupan korkeasuhdanne, joka jatkui si-
sämaassa vielä 1780-luvulla. Rantsilan seudulla tervan tuotanto oli suu-
rimmillaan 1770-luvun lopulla ja 1780-luvun alussa.21

Rantsilan kylän asema vahvistui 1700-luvun kuluessa. Yhteydet Rantsi-
lasta rannikolla sijaitseviin kaupunkeihin paranivat maanteiden raken-
tamisen myötä. 1700-luvun lopulla vanhoja ja huonokuntoisia, lähinnä 
talvikäyttöön soveltuvia kulkureittejä kunnostettiin myös kesäaikana 
kuljettaviksi maanteiksi. Rantsilan kylä sijaitsi tärkeiden kulkureittien 
risteyksessä. Rantsilan kautta Iisalmen Nissilään kulkevan Savontien ra-
kentaminen aloitettiin 1770-luvun lopulla. Tie kulki Oulusta Limingan, 
Temmeksen, Rantsilan, Pulkkilan ja Piippolan kautta Nissilään ja sieltä 
edelleen Kuopioon. Tien linjaus noudatti Rantsilan kohdalla melko tar-
koin vanhaa, 1600-luvulta peräisin olevaa talvitietä. Savontie valmistui 
1780-luvun alussa.22 1790-luvun vaihteessa rakennettiin myös Savontien 
oikaisu Rantsilasta Temmekseen. Poikkeuksellisesti tielinjaus raivattiin 
13 Hiltunen 1996, 331–333, 342.
14 Rosberg & Hildén 1929, 112. Vertaa Hiltunen 1996, 325–330; Mathesius 2008, 97.
15 Hiltunen 1996, 337.
16 Vilmusenaho 1984, 375.
17 Hiltunen 1996, 140–151, 407–409.
18 Hiltunen 1996, 380–385. Hiltusen mukaan isojakoja edeltäneet veromittaukset 

suoritettiin Rantsilassa vuosina 1767–1768, maanmittarina toimi Fabian Gutzén. 
Isojaot aloitettiin vuonna 1781 ja saatettiin loppuun vuonna 1815. (Hiltunen 
1996, 470, 472). Tutkimuksen lähdeaineistona käytetyt, nykyisen kirkonkylän 
keskustan aluetta koskevat isojakojen suorittamista varten laaditut veromittaus-
kartat ovat peräisin vuosilta 1766–1767.

19 Hiltunen 1996, 478–484.
20 Hiltunen 1996, 481–483. Kokonaispeltoalan lisääntymisestä huolimatta tilojen 

koko ei kasvanut, vaan pienten tilojen osuus lisääntyi 1700-luvun lopulla selvästi. 
Suurten tilojen muodostumista rajoittivat tilojen halkomiset perinnönjakojen yh-
teydessä sekä maatilatalouden monipuolisuus – johonkin tuotannonalaan erikois-
tumisen sijaan tilojen toimeentulo muodostui viljanviljelystä, karjataloudesta ja 
tervanpoltosta.

21 Hiltunen 1996, 408–409.
22 Hiltunen 1996, 452–457. Vertaa Viertola 1974, 71–73.



Kuva 1. Rantsilan kirkko ja tapuli vuon-
na 1906. Kirkkorakennuksen ulkoseinät 
oli tuolloin maalattu punamullalla. Sekä 
kirkkorakennuksessa että tapulissa oli 
tervattu paanukate. Kirkkomaata ympäröi 
ladottu kiviaita. 
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rakentamattomaan korpeen – yleensä maantiet rakennettiin vanhojen, 
spontaanisti paikallisten asukkaiden liikkumistarpeiden pohjalta maas-
toon muodostuneiden kyläteiden paikoille. Savontien rakentamisen myö-
tä Savosta avautui myös yhteys Rantsilan, Mankilan, Paavolan, Lapin ja 
Korsun kautta Raaheen. Reitin merkittävyys kasvoi Raahen saatua tapu-
lioikeudet. Tie oli silti pitkään hyvin huonokuntoinen, se saatiin kunnos-
tettua vasta 1820-luvun lopulla.23

Rantsilan kylän merkitystä lisäsi 1700- ja 1800-lukujen taitteessa uuden 
kirkon rakentaminen.24 Kirkon rakennuspaikaksi valittiin Toppilankan-
gas Siikajoen partaalla sijaitsevan vanhan, tulvien uhkaaman kirkonpai-
kan sijaan. Simon Jylkkä-Silvénin suunnittelema kirkko valmistui vuon-
na 1785. Samana vuonna kirkon vierelle siirrettiin vanhan kirkon yh-
teyteen 1730-luvun tienoilla rakennettu tapuli, jota muotoiltiin vastaa-
maan uuden kirkkorakennuksen tyylipiirteitä. Rantsilan uusi kirkko oli 
tuolloin Siikajokivarren kirkoista suurin.25 Kirkon ympärille perustettiin 
1780-luvulla hautausmaa.26 Kylän merkitys kasvoi edelleen, kun Siika-
joen pitäjän käräjäpaikka siirrettiin vuonna 1799 emäkirkolta Siikajoen 
kylästä Rantsilaan. 1800-luvun alussa Toppilankankaalle perustettiin 
markkinapaikka, mikä toi markkinaväkeä paikkakunnalle.27

23 Hiltunen 1996, 457–463. Sekä Savontie että Savontien oikaisun linjaus näkyy 
vuonna 1798 ilmestyneessä C. P. Hällströmin laatimassa kartassa. (Charta öfver 
Uleåborgs Höfdingedöme. C. P. Hällström, 1798).

24 Rantsilan vanha kirkko joutui isonvihan aikana ryöstön ja tuhotöiden kohteeksi. 
Vuoden 1780 rovastintarkastuksessa todettiin kirkon paitsi olevan huonossa kun-
nossa myös jääneen seurakunnan asukaslukuun nähden liian pieneksi. (Hiltunen 
1996, 634, 642–643).

25 Hiltunen 1996, 643–646, 648; Tena 1935, 22–34. Vertaa Vilmusenaho 1985, 36.
26 Hautausmaata laajennettiin 1870-luvun lopulla ja 1920-luvun alussa. (Vilmusen-

aho 1984, 434).
27 Hiltunen 1996, 620.
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Väestömäärä kasvoi Rantsilan seudulla edelleen 1800-luvun kuluessa, 
vuosisadan alun sota- ja katovuosien jälkeen.28 Vuonna 1860 Rantsi-
lan kappeliseurakunnassa oli 2 631 asukasta29, seurakuntaan kuuluivat 
Rantsilan ohella Mankilan, Savalojan, Sipolan ja Kerälän kylät. 1800-lu-
vulla lisääntyi erityisesti torppien määrä: Siikajokivarteen perustettiin 
torppia 1780-luvulta lähtien, Rantsilan seudulla torppien määrä lisääntyi 
erityisesti 1800-luvun puolivälin tienoilla.30

2.1.1. Rantsilan kirkonkylä vuosina 1766–1767 ja 1863 – kartta-
analyysi

Vuosina 1766–1767 Rantsilan kirkonkylän alueelle laadittu kartta on iso-
jakojen suorittamista varten tehty veromittauskartta.31 Kartalla näkyy 
viljelysalueiden – peltojen, niittyjen ja hakamaiden – sekä asutuksen si-
jainti tiiviisti Siikajoen varressa, viljelyyn parhaiten soveltuvilla alueilla. 
Jokea reunustava asutus on hyvin harvaa. Asutus tukeutuu maastonmuo-
toihin ja jokeen, asuinpaikat sijoittuvat Siikajokilaaksoon jokea ympä-
röivien viljelysalueiden keskelle, joko joen partaalle tai jokea reunustavi-
en matalien kumpareiden32 rinteille. Kartalle on merkitty pelto- ja niitty-
lohkojen väliin rajautuvien asuinpaikkojen33 sijainti mutta ei varsinaisia 
pihapiirejä tai rakennuksia. Joen itäpuolella sijaitsevan Toppilankankaan 
joen puoleiselle rinteelle, nykyisen kirkonkylän alueelle, on merkitty ni-
mellä neljä tilaa: Rahkola, Tåppi, Franzila ja Franzila. Joen länsipuolella 
asutus on keskittynyt matalalle mäelle, Männistönkankaalle.

Viljelysalueet muodostuvat pienikokoisista, maastonmuotojen ja maape-
räolosuhteiden mukaan muotoutuneista peltolohkoista, jotka sijoittuvat 
enimmäkseen joen ympärille matalien kumpareiden joen puoleisille ala-
rinteille. Pieniä peltolohkoja on raivattu myös korkeimpien jokea reunus-
tavien mäkien, Toppilankankaan ja Männistönkankaan, takarinteille. 
Alavimmat kohdat sekä maiseman korkeimmat kohdat on jätetty raivaa-
mattomiksi ja rakentamattomiksi niitty- ja hakamaiksi. Myös jokirannat 
on jätetty laidunalueiksi, pellot eivät ulotu jokeen saakka. Joen länsipuo-
lella on pääasiassa niittymaita ja laidunalueita, mutta paikoin myös pie-
niä ja kapeita, jokitörmällä sijaitsevia peltoja.

28 Hiltunen 1996, 409–411. Asutuksen painopiste siirtyi koko ajan sisämaahan päin. 
1800-luvun puolivälin tienoilla uudistiloja perustettiin eniten Pulkkilan ja Piippo-
lan seuduille. (Hiltunen 1996, 435–436).

29 Rantsilan seurakunnan väkiluku kehittyi vuosina 1750–1860 seuraavasti: vuonna 
1750 664 asukasta, vuonna 1780 1 142 asukasta, vuonna 1800 1 653 asukasta, 
vuonna 1820 1 805 asukasta, vuonna 1840 2 111 asukasta, vuonna 1860 2 631 
asukasta. (Hiltunen 1996, 802). 

30 Hiltunen 1996, 396–398; Hämäläinen (toim.) 1985, 60. Rantsilassa oli vuonna 
1804 1, vuonna 1830 24 ja vuonna 1860 37 torppaa.

31 Veromittauskartta ei kata koko analyysikartalla näkyvää aluetta. Kahdesta kart-
talehdestä koostuvan veromittauskartan rajaus on merkitty analyysikartalle kat-
koviivalla.

32 Veromittauskartoille ei ole merkitty korkeuskäyriä. Maastonmuotoja voidaan kui-
tenkin tarkastella vuoden 2001 peruskartan pohjalle laaditun analyysikartan 
avulla.

33 Analyysikartalle asuinpaikat on merkitty symboleilla.
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Kirkonkylän nykyisen keskustan tienoilla asuinpaikat sijoittuvat Siika-
joen itäiselle rannalle, Toppilankankaan joen puoleiselle rinteelle, tien 
ja joen väliin rajautuvalle alueelle. Poikkeuksena on Toppilankankaan 
pohjoispuolella sijaitseva sotilastorppa (Soldattorp). Asutus on harvaa, 
pihapiirit sijaitsevat etäällä toisistaan. Nykyisen keskustan alueella on 
kaksi veromittauskartalle merkittyä maatilaa, Rahkola ja Tåppi (Toppi). 
Tåppin tilalla on kaksi talouskeskusta, joista toisessa toimi kestikievari34. 
Valtaosa pelloista keskittyy rantavyöhykkeelle, joen ja tien väliselle alu-
eelle. Tilojen pellot ympäröivät pihapiirejä pienikokoisina lohkoina. Pel-
tojen takana on laitumia, rantaniittyjä ja hakamaita.

Maaston korkein kohta, Toppilankangas, on jätetty rakentamatta – kor-
kein mäki on varattu kirkon paikaksi, kartalle on merkitty uuden kir-
kon paikka tekstillä ”Kyrck Torn”. Rantsilan nykyinen kirkko rakennet-
tiin paikalle 1780-luvun alussa. Kartan laatimisen aikaan kirkko sijaitsi 
edelleen jokirannassa, kirkonkylän nykyisen keskustan pohjoispuolella, 
sen paikka on merkitty kartalle tekstillä ”Kirkon Kochta”.

Kartassa näkyy Siikajoen itäpuolella kulkeva, Pulkkilasta Rantsilan van-
halle jokivarressa sijaitsevalle kirkolle ja sieltä edelleen Mankilaan joh-
tava maantie35. Tien kulku noudattaa maastonmuotoja. Tie kulkee nykyi-
sen keskustan kohdalla Toppilankankaan joen puoleista rinnettä myö-
täillen. Jokiuomaa seuraileva tie kiertää joen rannalle keskittyvät pel-
toalueet, valtaosa pelloista rajautuu tien ja joen väliin jäävälle alueelle.

Rantsilan kylän viljelysalueita ja niiden sijaintia kuvaava kartta on peräi-
sin vuodelta 1863. Pellot sijaitsevat edelleen pääosin jokivarressa, niityt 
ja hakamaat joen töyräällä sekä alavilla alueilla rantapeltojen takana. 
Asutuksen lisääntymisestä kertovat peltoalueiden huomattava laajentu-
minen sekä tilojen määrän lisääntyminen vuosien 1766–1767 tilantee-
seen verrattuna. Jokea ympäröivät laajat, yhtenäiset peltoalueet. Pellot 
on jaettu tiloille suurina lohkoina, jotka ryhmittyvät pihapiirien ympä-
rille. Viljelysalueet ovat levittäytyneet myös vanhan maantien itäpuolel-
le. Niityt ja hakamaat sijoittuvat kapeina nauhoina joen rannoille sekä 
jokea reunustavien peltovyöhykkeiden taakse. Rakentaminen tukeutuu 
maaston muotoihin sekä jokivarressa kulkevan vanhan maantien linja-
ukseen. Korkeimmat kohdat, Toppilankangas ja joen länsipuolella sijait-
sevan mäen harja, on jätetty rakentamattomiksi. Toppilankankaalla mai-
seman korkeimmalla kohdalla näkyy paikalle vuonna 1785 valmistunut 
hautausmaan ympäröimä kirkko.

Nykyisen kirkonkylän alueelle on muodostunut kaksi asutuskeskittymää, 
joista toinen sijaitsee Toppilankankaalle rakennetun kirkon ympärillä, 
toinen joen länsipuolella sijaitsevalla Männistönkankaalla. Osa asuinpai-
koista sijaitsee samoilla paikoilla kuin vuoden 1766–1767 veromittaus-
kartalla. Joen länsipuolella maatilat ovat pieniä ja ne sijaitsevat mäellä 

34 Vertaa Hiltunen 1996, 620.
35 Vertaa Hiltunen 1996, 188–192, 452–457. Hiltusen mukaan tie oli kartan laatimi-

sen aikoihin vielä paikoitellen huonokuntoinen ja pelkästään talvikäyttöön sovel-
tuva.
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tiiviinä ryhmänä. Alueella on useita torppia. Muualla jokivarressa asutus 
on harvaa, peltojen ympäröimät asuinpaikat sijoittuvat jokivarteen. Van-
hat maatilat, kuten Franzila, Franzila ja Lambela36, sijaitsevat rantatöy-
räällä jokivartta reunustavien peltojen keskellä.

Toppilankankaalla, kirkonkylän nykyisen keskustan alueella, pihapii-
rit on rakennettu kiinni maastonmuotoja myötäilevään tiehen. Kartalle 
on merkitty pihapiirien paikat mutta ei erillisiä rakennuksia. Pihapiirejä 
ympäröivät viljelysalueet, jotka ovat laajentuneet maantien itäpuolelle 
ja Toppilankankaan taakse. Pellot keskittyvät talojen ympärille joen itä-
rannalle, länsipuolella on enimmäkseen laitumia. Myös joen itäpuolisel-
la rannalla peltojen ja joen väliin rajautuu kapea laidunalueiden nauha, 
pellot eivät ulotu jokirantaan saakka. Kirkon ympäristö on jätetty laajalta 
alueelta rakentamattomaksi. Kirkon länsipuolella on aidan ympäröimä 
hautausmaa.

Vanhoista tiloista Toppila (aiemmin Tåppi) ja Rahko (aiemmin Rahkola) 
ovat edelleen samoilla paikoilla kuin vuosina 1766–1767 laaditulla kar-
talla. Tilojen maat sijaitsevat vanhoilla paikoillaan Siikajoen varressa ja 
Toppilankankaan rinteillä. Käytännössä kirkonkylän nykyisen keskustan 
alueen maat jakautuvat näiden kantatilojen kesken. Pihapiirien paikat 
ovat paikoin siirtyneet lähemmäs tietä, ja joen ja tien väliset alueet on 
otettu viljelyskäyttöön. Rahkon tilalla on kaksi talouskeskusta, Toppilan 
tila on jaettu kahtia, tilaan kuuluvia pihapiirejä on raitin varrella kol-
me37. Sekä Toppilan että Rahkon maille on rakennettu torppa. Kartalle 
on merkitty myös Rahkon tilan mailla sijaitsevat kaksi tuulimyllyä.

Kartalla näkyvät 1700-luvun lopulta lähtien rakennetut uudet maan-
tiet. Jokivartta myötäilevän, Pulkkilasta Rantsilan kautta Mankilaan 
johtavan vanhan maantien linjaus on pääpiirteissään sama kuin vuosi-
en 1766–1767 kartalla. Tietä, joka oli osa Oulusta Kuopioon kulkevaa 
ns. Savontietä, parannettiin 1770-luvun lopulla. Kirkon pohjoispuolella 
vanhasta maantiestä erkanee Rantsilasta Temmekseen johtava Savontien 
oikaisu, joka rakennettiin asumattoman korven halki 1790-luvun vaih-
teessa. Kirkolta joen yli länteen johtaa Raaheen kulkeva maantie, joka 
valmistui vuoden 1825 tienoilla. Kartalla näkyy myös osa Raaheen johta-
vasta tiestä erkanevaa, Siikajoen länsipuolitse Pulkkilaan kulkevaa tietä. 
Maanteiden ohella karttaan on merkitty pelloille johtavia viljelysteitä38.

36 Lambela, Lampela, oli Rantsilan kappalaisen puustelli, mikä on merkitty kartalle 
”Kplb”. Lampelasta tuli kirkkoherran virkatalo vuonna 1873, Rantsilan seurakun-
nan itsenäistymisen myötä. (Vilmusenaho 1985, 51).

37 1800-luvun alussa kirkonkylän nykyisen keskustan alueella oli vain kaksi suurta 
maatilaa, Toppila ja Rahko. Molemmat tilat jaettiin 1800-luvun kuluessa useiksi 
pieniksi tiloiksi. (Simojoki (toim.) 2006, 150–151).

38 Analyysikartalle on merkitty vain päätiet.
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2.2. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa

Rantsilan seudulla 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat voimak-
kaan kehityksen ja muutosten aikaa. Risto Vilmusenahon mukaan vuo-
desta 1860 vuoteen 1920 ulottuva ajanjakso oli Siikajokilaakson voimak-
kaimman väestönkasvun aikaa.39 Vuonna 1860 jokilaaksossa asui 14 868 
asukasta, vuonna 1920 jo 23 259 asukasta.40 Väestön lisääntyessä vilje-
lysalaa raivattiin runsaasti lisää mm. soiden kuivatuksen ja järvenlasku-
jen avulla. Samaan aikaan pientilojen määrä kasvoi edelleen.41

Rantsilan kunnan alueella asutus keskittyi 1800-luvun puolivälin tienoil-
la Siikajokilaaksoon. Kirkonkylässä asutus muodostui jokea yhtenäisenä 
vyöhykkeenä reunustavien viljelysalueiden keskellä sijaitsevista maati-
lojen pihapiireistä. Asutus tukeutui maastonmuotoihin sekä jokiuomaa 
ja maastonmuotoja myötäilevään maantiehen. Toppilankankaalle raken-
netun kirkon ympäristössä, kirkon ja joen väliin rajautuvalla alueella, 
maatilojen pihapiirit sijoittuivat tien varrelle lähelle toisiaan. Tietä har-
vaan rakennettuna nauhana rajaavat pihapiirit muodostivat ympäristös-
tään selkeästi erottuvan tihentymän. Rakentaminen tiivistyi kirkonkylän 
keskustassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, jolloin kirkon lä-
heisyyteen maantien varrelle rakennettiin paitsi asuinrakennuksia myös 
kauppapuoteja ja julkisia rakennuksia kunnallishallinnon tarpeisiin. Kir-
kon lounaispuolelle rakentui asuinrakennusten, julkisten rakennusten ja 
liikerakennusten reunustama kirkonkylänraitti.

Rantsilan kunta perustettiin vuonna 1867 – päätös kunnallishallinnon 
toteuttamisesta tehtiin 11.11.1867 pidetyssä pitäjänkokouksessa. Rant-
silan kunta rajautui vanhojen Rantsilan kappeliseurakunnan rajojen 
mukaisesti.42 Kunnallishallinnon perustamisen myötä kirkonkylään ra-
kennettiin uusia kunnallisia toimintoja palvelevia julkisia rakennuksia. 
Manttaalikunnan lainajyvämakasiini rakennettiin raitin varrelle kirkon 
lounaispuolelle vuonna 1870, rakennusta laajennettiin vuonna 1887.43 
Rantsilan kunnan ensimmäinen kansakoulu oli kirkonkylässä sijaitseva 
Aleksanterin kansakoulu. Koulua varten rakennettiin vuonna 1882 raitin 
varrelle kirkon lähistölle kaksikerroksinen koulurakennus, joka erottui 
muista raittia reunustavista rakennuksista niitä kookkaampana. Kansa-
koulurakennus oli vuorattu laudoituksella ja maalattu vaaleaksi. Raken-
nusta laajennettiin vuonna 1924.44

Kunnallishallinnon perustamisen ohella kaupan ja elinkeinotoiminnan 
vapautuminen näkyivät kirkonkylässä rakentamisen lisääntymisenä 
1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Ensimmäinen kauppapuoti perus-

39 1800-luvun lopulla väkiluku pieneni hetkellisesti katovuosien ja muuttoliikkeen 
seurauksena. Rantsilasta muutti väkeä sekä naapurimaihin että Amerikkaan, jon-
ne muutti vuosina 1880–1919 yhteensä 957 henkeä. (Vilmusenaho 1984, 67–77).

40 Vilmusenaho 1984, 56.
41 Vilmusenaho 1984, 77–79, 86–90.
42 Vilmusenaho 1984, 15–18.
43 Simojoki (toim.) 2006, 96.
44 Vilmusenaho 1984, 332; Rosberg & Hildén 1929, 110; Pöyhtäri 1982, 8–12; Simo-

joki (toim.) 2006, 42–44.



Kuva 2. Rantsilan kirkonkylänraitti 
1900-luvun alussa. Muusta rakennuskan-
nasta erottuivat ensimmäiset kunnallisia 
toimintoja palvelevat rakennukset – auma-
kattoinen, tornillinen manttaalikunnan 
lainajyvämakasiini ja kaksikerroksinen, 
vaaleaksi maalattu Aleksanterin kansa-
koulu, joka näkyy kuvassa taka-alalla. Kes-
keisellä paikalla kirkonkylän keskustassa, 
viljamakasiinin ja kirkon välissä (kuvassa 
oikealla), oli aidattu markkinakenttä, jos-
sa järjestettiin 1800-luvun lopulla vuosit-
tain suuret eläinmarkkinat. 
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tettiin Rantsilaan vuonna 1870. Vuonna 1880 kunnassa oli 4 maakaup-
piasta.45 Siikajokilaakson ensimmäinen pankki, Rantsilan Säästöpank-
ki, perustettiin vuonna 1876.46 Useimmat 1800-luvun lopulla perustetut 
kauppapuodit ja käsityöläisten verstaat sijoittuivat kirkonkylän keskus-
taan raitin varrelle. Liiketoiminnan lisääntyessä sitä varten rakennettiin 
uusia rakennuksia, joissa oli sekä asuin- että liiketoimintaa varten tarkoi-
tettuja tiloja.

Osuustoiminnan käynnistymisen myötä Rantsilaan perustettiin vuonna 
1902 Oulun läänin ensimmäinen osuusmeijeri. Meijerin rakennukset si-
joittuivat Siikajoen partaalle keskustan pohjoispuolelle, kirkonkylän los-
sipaikan kupeeseen. Vuonna 1907 kirkonkylään perustettiin osuuskaup-
pa.47 Kirkonkylään vedettiin puhelinlinja vuonna 1898. Myös yhdistystoi-
minnan vilkastuminen näkyi kirkonkylässä uusina julkisina rakennuksi-
na: nuorisoseuralle rakennettu toimitalo valmistui vuonna 1904 ja työvä-
enyhdistykselle rakennettiin oma rakennus vuonna 1908.48

45 Vilmusenaho 1984, 176.
46 Rosberg & Hildén 1929, 110.
47 Vilmusenaho 1984, 108, 189; Rosberg & Hildén 1929, 110; Rantsilan Osuusmeijeri 

75 vuotta 1988, 10.
48 Vilmusenaho 1984, 223, 340–341, 354–355.



Kuva 3. Liikerakennuksia Rantsilan kir-
konkylän keskustassa 1920-luvun alussa. 
Kuvassa näkyy osuuskaupan myymälära-
kennus. Rakennuksen kaksikerroksinen 
laajennusosa valmistui kuvan ottamisen 
aikaan 1920-luvun vaihteessa.  Rakennuk-
sen hirsirakenteinen ensimmäinen kerros 
vuorattiin myöhemmin laudoituksella ja 
rakennus maalattiin. Rakennuksessa oli 
pärekate. 
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Liikenneyhteydet paranivat 1800-luvun lopulla uusien maanteiden ra-
kentamisen myötä. Rantsilan kuntaan rakennettiin uusia teitä hätäapu-
töinä, joiden tarkoituksena oli helpottaa katovuosien aikana vaikeaa ta-
loudellista tilannetta. Vuonna 1861 aloitettiin Savalojalta Haapavedel-
le johtavan Karhukankaan maantien rakentaminen. Seuraavana vuon-
na ryhdyttiin tekemään Ainalista Savalojalle kulkevaa maantietä. Vuosi-
na 1866–1870 rakennettiin Rantsilan Toppilasta (kirkonkylästä) saman 
kunnan alueella sijaitsevalle Kortekankaalle johtava tie, joka oli osa Ou-
lun ja Iisalmen välistä maantietä. Rantsilan kirkonkylän ja Tuomaalan 
kestikievarin välisen maantien rakentaminen aloitettiin vuonna 1867.49

Maanteiden ohella 1800-luvun lopulla suunniteltiin rautateiden rakenta-
mista. Etelä-Suomesta Ouluun johtava rautatie oli ensimmäisen, vuonna 
1871 laaditun ehdotuksen mukaan määrä rakentaa Oulusta Kempeleen, 
Limingan, Tyrnävän, Rantsilan, Pulkkilan, Piippolan, Haapajärven, Reis-
järven, Alajärven, Alavuden, Viljakkalan ja Tampereen kautta Hämeen-
linnaan. Rautatien uskottiin paitsi parantavan mm. puutavaran kulje-
tusmahdollisuuksia myös houkuttelevan sisämaassa sijaitseville paikka-
kunnille saha- ja rautateollisuuteen sijoittavia ”ulkomaan rahamiehiä”. 
Pohjanmaan rautatie rakennettiin lopulta kulkemaan läheltä rannikkoa, 
Paavolan, Vihannin, Oulaisten ja Ylivieskan kuntien halki. Vaikka rau-
tatietä ei rakennettu Rantsilan kunnan halki, sen rakentaminen paransi 
kuljetusmahdollisuuksia ja siten myös elinkeinotoiminnan edellytyksiä. 
Rantsilalaiset käyttivät pääasiassa Limingan asemaa.50

49 Vilmusenaho 1984, 28–29.
50 Vilmusenaho 1984, 213–214, 219.



Kuva 4. Rantsilan kirkonkylän lossipaik-
ka joen länsirannalta kuvattuna vuonna 
1911. Vastarannalla, jokirannasta itään 
johtavan tien eteläpuolella, oli Rantsilan 
Osuusmeijerin rakennuksia ja tien pohjois-
puolella lossimiehen tupa.  
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Siikajoen yli kuljettiin 1920-luvun lopulle saakka lossilla. Rannalla kir-
konkylän lossipaikan vieressä sijaitsi pieni lossimiehen tupa.51 Jalankul-
kijoita varten joen yli oli rakennettu renkkusilta. Renkkusillat yleistyivät 
Siikajokilaaksossa 1900-luvun vaihteessa – Rantsilan kirkonkylän en-
simmäinen renkkusilta rakennettiin vuonna 1903.52 Rantsilan kirkonky-
län lossi korvattiin autoliikenteen käyttöön soveltuvalla sillalla vuonna 
1929, sillan rakennustyöt toteutettiin hätäaputöinä. Kiinteän sillan ra-
kentamista perusteltiin autoliikenteen kasvulla sekä sillä, että tukkien 
uitto sekä kevät- ja syystulvat haittasivat lossin liikennöintiä.53 Rantsilan 
kirkonkylän ensimmäinen silta oli läpiajettava teräsristikkosilta, joka oli 
rakennettu kahden virtapilarin varaan. Silta uusittiin myöhemmin vuon-
na 1973.54 1900-luvun alkupuolella tieverkoston paraneminen loi edelly-
tyksiä myös autoliikenteen lisääntymiselle. Rantsilaan ensimmäiset au-
tot ilmestyivät 1920-luvun kuluessa.55

Jokilaaksoon keskittyvien viljelysalueiden halki virtaava Siikajoki oli vie-
lä 1900-luvun alkupuolella sekä rakenteellisesti että visuaalisesti olen-
nainen osa kirkonkylän kulttuurimaisemaa. Vaikka rakentaminen tukeu-
tui kirkonkylän keskustassa maantiehen, olivat joen asema kulkuväylänä 
sekä viljelykseen parhaiten soveltuvien maiden sijainti joen varressa ai-
kanaan olleet määrääviä tekijöitä kirkonkylän paikan ja rakenteen muo-

51 Lossimiehen torppa, Färi, on merkitty kuvassa näkyvälle paikalle vuosina 1863 
laadittuun karttaan.

52 Jalankulkijoiden käyttöön rakennetusta renkkusillasta käytettiin myös nimityksiä 
jalkaporras ja porrassilta. Silta purettiin ja rakennettiin uudelleen vuosittain jäi-
den lähdön aikaan.

53 Vilmusenaho 1984, 552, 580.
54 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 

Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, 3.
55 Vilmusenaho 1984, 224–228.



Kuva 5. Rantsilan kirkonkylä kuvattu-
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Rakennukset ryhmittyivät raitin varrelle 
Toppilankankaalle sijoittuvan kirkon ym-
pärille.
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dostumisen taustalla. Jokea ympäröivien maiden käyttö laitumina ja vil-
jelysalueina piti maiseman avoimena, ja joelta avautui laajoja näkymiä 
kirkonkylään, samoin kirkonkylästä joelle. Jokimaisemassa kirkonkylä 
erottui jokilaaksoon kumpareelle rakennettuna kokonaisuutena. Raken-
nukset ryhmittyivät rinteeseen kirkon ympärille, kirkonkylänraitin var-
relle. Selvästi muuta rakennuskantaa korkeampana erottuivat Toppilan-
kankaalla sijaitsevat maamerkkirakennukset, kirkko ja tapuli. Rakenta-
minen tukeutui selkeästi raittiin ja pihapiirit käänsivät selkänsä kohti 
jokea reunustavia rantapeltoja ja laitumia. Joelle näkyivät parhaiten pi-
hapiirejä reunustavat talousrakennukset, asuinrakennukset sijoittuivat 
raitin varrelle, joelta katsottuna talousrakennusten taakse.

Vuonna 1928 Rantsilan kunnassa oli kirkonkirjojen mukaan 3 973 asu-
kasta. Asutus keskittyi lähes pelkästään Siikajoen laaksoon, missä se 
muodosti jokivartta myötäilevän, lähes yhtenäisen asutus- ja viljelys-
alueiden nauhan. Viljelysalueiden reunustamaa jokilaaksoa ympäröivät 
asumattomat seudut. Jokilaaksojen väliin rajautuvat sydänmaat olivat 
pääasiassa tukkilaisten ja erämiesten käytössä. Sekä asutus että palvelut 
sijoittuivat Rantsilan kirkonkylän ohella myös muihin kunnan alueella 
sijaitseviin kyliin – kirkonkylän lisäksi kunnassa oli neljä kylää: Kerä-
lä, Mankila, Savaloja ja Sipola. Kunnan alueella toimi yhteensä 7 kansa-
koulua ja kaksi alakoulua, nuorisoseura ja työväenyhdistys, säästöpankki 
ja haara-apteekki sekä kolme yksityistä kauppiasta ja osuuskauppa, jolla 
oli neljä haaramyymälää. Osuustoiminnan myötä kuntaan oli perustet-
tu myös kolme osuusmeijeriä ja kolme osuuskassaa sekä puima-, sähkö- 
ja puhelinosuuskunnat.56 Tärkeimpiä elinkeinoja olivat maatalous sekä 

56 Rosberg & Hildén 1929, 109–112. Rantsilan kirkonkylässä oli meijeri, osuuskassa 
ja osuuskauppa, postitoimisto ja puhelinkeskus, kansakoulu ja alakoulu, nuoriso-
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länraittiin. Lännestä Siikajoen yli raitille 
johti Raahesta Paavolan kautta Rantsilaan 
kulkeva maantie, Raahentie. Kirkonkylän 
keskustaa ympäröivät avoimet viljelysalu-
eet.  
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erityisesti karjanhoito ja siihen liittyvä meijeritalous. Maatalouden rin-
nalla merkittävän tulonlähteen muodostivat metsätyöt. Puutavara uitet-
tiin Siikajokea myöten joko Ruukkiin tai Siikajoen suuhun. Myös kunnan 
alueella oli kaksi sahalaitosta, Hyttikosken ja Nivankosken sahat, joiden 
molempien yhteydessä oli mylly ja sähkölaitos. Palveluelinkeinojen osuus 
alkoi kasvaa 1920-luvun kuluessa, mutta niiden merkitys oli maa- ja met-
sätalouteen verrattuna vähäinen.57

2.2.1. Kirkonkylän keskusta 1940-luvun lopulla – ilmakuva

Rantsilan kirkonkylän keskustaa 1940-luvulla kuvaavassa ilmakuvassa 
keskusta-alueen painopiste sijoittuu raitin varrelle, raitin ja Siikajoen yli 
länteen johtavan maantien, Raahentien, risteyksen ympäristöön ja sen 
eteläpuolelle. Palvelujen määrä lisääntyi kirkonkylässä 1900-luvun ku-
luessa mm. väestönkasvun myötä. Yksityisten kauppiaiden ja osuusliik-
keiden rakennuttamat liikerakennukset sijoittuvat kirkonkylän tärkeim-

seura ja työväenyhdistys sekä kestikievari. Kerälän kylässä oli kansakoulu, rait-
tiusseura ja puhelinkeskus. Mankilassa oli meijeri, osuuskassa ja osuuskauppa, 
kansakoulu ja alakoulu, raittiusseura, työväenyhdistys sekä puhelinkeskus. Sava-
lojan kylässä oli osuuskauppa, kansakoulu, raittiusseura ja nuorisoseura, puhelin-
keskus sekä kyytiasema, ja Sipolan kylässä meijeri, osuuskassa ja osuuskauppa, 
kansakoulu, raittiusseura, puhelinkeskus, kyytiasema ja postipysäkki.

57 Rosberg & Hildén 1929, 112. Vertaa Vilmusenaho 1984, 516–517. Vilmusenahon 
mukaan vuonna 1930 maa- ja metsätalouden osuus oli Rantsilan kunnan elinkei-
norakenteessa 90,5 %, teollisuuden ja käsityön 3,2 % ja palvelusten (mukaan lu-
ettu kauppa ja liikenne) 3,3 %. Vuoteen 1940 mennessä palvelusten osuus kasvoi, 
maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden ja käsityön osuudet vähenivät.



2. Rantsila – perinteinen raittikylä

24

män liikenneväylän, kirkonkylänraitin, varrelle, kirkon ympärille 1700- 
ja 1800-lukujen kuluessa muodostuneen asutuksen pohjoispuolelle.

Raittia tiiviinä rivistönä reunustavat liikerakennukset muodostavat ris-
teyksen ympäristöön tihentymän. Raitin pohjoispäässä tien länsilaidalla 
on Lotta Svärd -järjestön toimitalo, Lottala, jossa toimi Lotta-kahvila. Sen 
edessä risteyksen luoteiskulmassa on Raahentien suuntainen vaaleaksi 
maalattu liikerakennus, Sarkkila. Risteyksen lounaiskulmassa sijaitsee 
Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennus, sen eteläpuolella raittia 
rajaavat osuuskaupan leipomona toiminut rakennus, Rantsilan Osuus-
kassan talo (Junden) ja Aleksanterin koulu. Raitin itälaidalla osuuskas-
san rakennusta vastapäätä on Mällisen matkakoti, jonka alakerrassa toi-
mi ruokala-kahvila, ja sen pohjoispuolella risteyksen ympärillä raittia 
rajaavia liikerakennuksia. Risteyksen koilliskulmassa sijaitsevassa Haa-
ralassa toimi 1800-luvun lopulla kauppaliike, 1900-luvun alkupuolella 
mm. kunnantoimisto ja säästöpankki. Risteyksen länsipuolella Paavolan-
tien varrella lähellä jokea sijaitsee Rantsilan Osuusmeijerin vuonna 1922 
valmistunut uusi meijerirakennus. Meijerin korkea tiilipiippu erottuu 
paikallisena maamerkkinä. Pohjoisessa rakentaminen harvenee Lottalan 
jälkeen ja avautuu alavaksi viljelysmaisemaksi. Kirkonkylän keskustan 
jälkeen maantie jatkuu raitilta vanhaa Savontien oikaisua myöten pohjoi-
seen. Keskustan pohjoispuolella Savontien oikaisun varrella tietä tiiviisti 
rajaavat Rintalan ja Rahkon talot muodostavat porttikohdan.

Kirkonkylän keskustassa rakentaminen tukeutuu selkeästi tiestöön. Ra-
kennukset ryhmittyvät väljästi rajautuvien pihapiirien ympärille – rait-
tia reunustavien päärakennusten takana on piha-alueita rajaavia talo-
usrakennuksia. Rakennuskannalle on ominaista päärakennusten ja ta-
lousrakennusten hierarkinen suhde toisiinsa. Päärakennukset erottuvat 
talousrakennuksista selkeästi. Niiden julkisivut on talousrakennuksista 
poiketen verhottu laudoituksella ja maalattu vaaleiksi. Pihapiirejä rajaa 
rakennusten ohella niiden väleissä pihojen reunoilla kasvava puusto. Pi-
hapiirejä ympäröivät avoimet viljelysalueet. Myös kirkonkylän keskustas-
sa raittiin tukeutuvien pihapiirien ja joen väliin rajautuvat alueet ovat 
viljelyskäytössä tai laidunalueina.

Raitin varrelle Raahentien risteyksen ympäristöön keskittyvä rakennus-
kanta muodostaa kerroksellisen kokonaisuuden. Eri-ikäisiä, tyylillisesti 
toisistaan poikkeavia rakennuksia yhdistää puun käyttö rakennusmateri-
aalina sekä rakennusten sijainti nauhamaisesti tien varrella. Paikoin tii-
viisti rinnakkain sijaitsevat rakennukset myötäilevät tien loivasti kaartu-
vaa linjausta. Raitilla katutila on paikoitellen melko leveä mutta selkeästi 
rajautuva. Rakennukset on rakennettu tonteilleen tien linjasta hieman 
sisäänvedettyinä, rakennusten ja tien väliin jää kapea piha-alue, jota käy-
tetään esim. polkupyörien pysäköintiin. Liiketilojen raitille avautuvia si-
säänkäyntejä korostavat rakennusten seinään pääoven yläpuolelle kiinni-
tetyt mainoskyltit, pääovelle johtavat portaat sekä sisäänkäynnin yläpuo-
lelle sijoitetut katokset. Rakennusten ohella tietä reunustavat sähköistä-
misen ja puhelinliikenteen myötä yleistyneet sähköpylväät ja ilmajohdot 
sekä rakennusten väleistä katutilaan työntyvä puusto.
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Vuonna 1938 rakennetut uudentyyppiset liikerakennukset, Rantsilan 
Osuuskaupan päämyymälärakennus, Mällisen matkakoti ja Lottala, poik-
keavat tyyliltään selvästi kirkonkylän muusta rakennuskannasta. Kaksi-
kerroksiset, vaaleiksi maalatut liikerakennukset edustavat tyylipiirteil-
tään funktionalismia. Rakennukset ovat perusmuodoiltaan laatikkomai-
sia. Niissä on loivat lapekatot, mutta päätyjulkisivut antavat vaikutelman 
tyylille tyypillisistä tasakatoista. Julkisivumateriaalina on käytetty puu-
ta, mutta tasaiset, vaaleat seinäpinnat viittaavat funktionalismin mukai-
siin rapattuihin, vaaleaksi maalattuihin kiviseiniin.

2.3. Kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava 1953

Rantsilan kirkonkylän ensimmäisen rakennuskaavan, Rantsilan kirkon-
seudun rakennussuunnitelman58, laati 5.11.1952 arkkitehti Salme Setälä. 
Rakennuskaava vahvistettiin Oulun lääninhallituksessa 20.10.1953.

Rakennuskaava-alueeseen kuuluivat Toppilankankaan Siikajoen puolei-
selle rinteelle kirkon ympärille vanhan maantien varrelle rakentunut kir-
konkylän keskusta ja sen ympärillä Toppilankankaan itä- ja pohjoispuo-
lella sijaitsevat alueet. Lännessä kaava-alue rajautui selkeästi Siikajokeen, 
idässä viljelysalueiden halki virtaavaan kapeaan Levänojaan. Kaava-alu-
een rajautumiseen ja muotoon vaikuttivat maastonmuodot sekä valtatien 
4 uusi linjaus. Kaavassa uusi tielinjaus erkani vanhasta maantiestä kaava-
alueen eteläreunalla. Valtatien 4 rakentamista varten varattu tielinjaus 
kulki kirkonkylän keskustan ohi Toppilankankaan itäpuolitse.

Kirkonkylän olemassa olevan keskusta-alueen ympärille oli suunnitel-
tu uusia asuinalueita, jotka sijoittuivat tuolloin vielä rakentamattomille, 
viljelyskäytössä oleville peltoalueille. Asuinalueet sijoittuivat valtatien 4 
uuden linjauksen itäpuolelle, tien ja Levänojan väliin rajautuville alueil-
le, sekä Toppilankankaan pohjoispuolelle, valtatien linjauksen ja vanho-
jen maanteiden väliin rajautuville alueille. Uusien asuinalueiden muoto 
ja rakenne tukeutuivat selkeästi maastonmuotoihin: asuintonttien59 reu-
nustamat tiet myötäilivät kaavakartalla näkyvien korkeuskäyrien muoto-
ja. Asuinalueilla valtaosa tonteista oli määritelty enintään I-kerroksisik-
si ullakkohuonein rakennetuiksi omakotitonteiksi. Kaavassa ei annettu 
varsinaisia ohjeita rakennusten sijoittamisesta tonteilleen, mutta tiealu-
eita reunustivat viiden metrin levyiset, istutettaviksi määrätyt ”etupuu-
tarhat”. Asuinalueita ympäröivät etelässä, idässä ja pohjoisessa laajat, ra-
kentamattomat viheralueet. Alueet oli määritelty viljelys-, metsä-, puisto- 

58 Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. 
Vahvistettu 20.10.1953. Asemakaavalain 1932 mukaan maaseudulle taajaan asu-
tulle alueelle laadittavasta kaavasta käytettiin nimitystä rakennussuunnitelma. 
Arkkitehti Salme Setälän mukaan nimitys rakennussuunnitelma aiheutti 1940- 
ja 1950-luvuilla sekaannuksia, sillä se tarkoitti sekä maaseudun rakennuskaavaa 
että yksittäisen rakennuksen suunnitelmaa. Vuoden 1959 rakennuslaissa kaava-
suunnitelman, jossa määrätään maalaiskuntaan kuuluvan alueen järjestämises-
tä ja rakentamisesta, nimitykseksi määriteltiin rakennuskaava. (Kautonen 1963, 
18–19, 30–31; Setälä 1973, 182).

59 Kaavamääräyksissä eri käyttötarkoituksia varten varatuista rakennettavista alu-
eista käytettiin käsitettä ”tontti”.
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ym. rakentamattomiksi alueiksi, eli niille ei annettu selkeää käyttötar-
koitusta. Käytännössä alueet toimivat tuolloin viljelyskäytössä.

Kirkonkylän keskustassa raittia reunustivat kaavamääräysten mukaisesti 
enintään II-kerroksiset asuin- tai liiketalotontit. Kaksikerroksisten asuin- 
ja liikerakennusten tonttien rivistö ulottui lähes katkeamattomana nau-
hana koko kirkonkylän keskusta-alueen halki, keskustan eteläreunalla 
sijaitsevasta raitin ja valtatien 4 risteyksestä keskustan pohjoispuolelle 
vanhojen maanteiden risteykseen saakka. Poikkeuksena oli kirkon kohta, 
missä kirkkorakennusta ympäröivät viheralueet ja raitille kirkon edustal-
le sommiteltu istutettu aukiotila, Kirkkoaukea, katkaisivat rakennettu-
jen tonttien rivin. Asuin- ja liiketalotonteille ei annettu rakentamistehok-
kuuksia tai rakennusten sijoittumista tonteilleen koskevia määräyksiä.

Yleisten rakennusten tontit sijoittuivat kaavassa olemassa olevaa tilan-
netta vastaaville paikoilleen. Kirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa, kaa-
va-alueen pohjoisreunalla sijaitseva vanhan kirkon paikka, raitin varrel-
la sijaitsevan kansakoulun alue, keskustan pohjoislaidalla sijaitseva nuo-
risoseurantalon tontti sekä meijerin länsipuolella sijaitseva paloaseman 
tontti oli määritelty yleisten rakennusten tonteiksi (Y). Raitin varrella 
kirkon vieressä sijaitsevalle yleisten rakennusten tontille rakennettiin 
vuonna 1958 uusi kansakoulurakennus, keskustan pohjoispuolelle sijoit-
tuvalle tontille rakennettiin 1960-luvun kuluessa koulukeskus, jossa toi-
mivat kansalaiskoulu ja yhteiskoulu. Osuusmeijerin tontti oli määritelty 
teollisuus- tai varastotontiksi (TK).

Rakennuskaavassa korostui puisto- ja viheralueiden merkitys osana kult-
tuuriympäristöä. Pääteitä – valtatietä 4 ja sen kanssa risteävää itä-länsi-
suuntaista Paavolantietä – ympäröivät kapeat, nauhamaiset viheralueet, 
jotka oli kaavamääräyksissä määritelty viljelys-, metsä-, puisto- ym. ra-
kentamattomiksi alueiksi. Samoin Siikajoen rannat oli määritelty raken-
tamattomiksi viheralueiksi. Kirkonkylän keskustassa raitin varrella tietä 
reunustavat tontit oli kaavassa määrätty istutettaviksi 14 metrin levyisel-
tä alueelta. Tonttien tiehen rajautuvia alueita koski kaavamääräys ”tont-
tiin kuuluva rakentamaton istutettu esipuutarha”. Lähes kaikki tuolloin 
raitin varrella olemassa olevat rakennukset sijoittuivat kaavassa istutet-
tavaksi määrätylle alueelle, joten vanhaa rakennuskantaa ei kaavan mu-
kaan tarkoitettu säilytettäväksi. Rakennuskaavassa ei ollut rakennussuo-
jelumääräyksiä tai muita olemassa olevien rakennusten säilyttämiseen 
tähtääviä määräyksiä.

Vanhat tiet noudattivat kaavassa pääpiirteissään olemassa olevan tilan-
teen mukaisia linjauksiaan. Taajaman pohjois-eteläsuuntaisena selkäran-
kana toimi Siikajoen itäpuolella kulkeva vanha maantie, kirkonkylänrait-
ti, kaavassa nimeltään Rantsilantie. Keskustan pohjoispuolella päätie jat-
kui, tuolloin olemassa olevan tilanteen mukaisesti, jokea myötäilevältä 
vanhalta maantieltä erkanevaa Savontien oikaisua myöten pohjoiseen.60 

60 Vuoden 1953 rakennuskaavassa Siikajokea myötäilevän vanhan maantien nimi oli 
kirkonkylän keskustan eteläpuolella Keräläntie, kirkonkylän keskustan alueella 
valtatien 4 risteyksen pohjoispuolella Rantsilantie. Rantsilantie jatkui kaavassa 
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Keskustaa ympäröivillä uusilla asuinalueilla tiet tukeutuivat maaston-
muotoihin. Muusta tiestöstä poikkesivat kaavassa esitetyt uudet tielinja-
ukset. Pohjois-eteläsuuntainen valtatie 4 (kaavassa Ouluntie) kulki linja-
ukseltaan suorana rakentamattomien viljelysalueiden halki kirkonkylän 
keskustan ohitse Toppilankankaan itäpuolella. Paavolasta Siikajoen yli 
Rantsilan kirkonkylään johtava vanha maantie, Raahentie, jatkui kirkon-
kylänraitin itäpuolella kaavassa määriteltyä uutta linjausta myöten val-
tatien 4 ylitse ja edelleen itään. Raitin ja valtatien välisellä alueella tie 
oli linjattu kulkemaan hautausmaan ja Toppilankankaan pohjoisrinteelle 
muodostuneen asutuksen välistä, tiealueelle jäi muutamia olemassa ole-
via rakennuksia sekä osa kiviaidan ympäröimän hautausmaan käyttä-
mättä olevaa aluetta61. Valtatien itäpuolella tie yhdistyi vanhaan Rantsi-
lasta Kärsämän kylään johtavaan maantiehen. Valtatien 4 kanssa risteä-
vä uusi tie oli kaavassa valtatien länsipuolella nimeltään Paavolantie, val-
tatien itäpuolella Kärsämäntie62. Valtatien 4 ja pääteiden, Paavolantien ja 
raitin, risteysalueita jäsensivät istutukset.

Rakennuskaavassa tiestölle oli ominaista hierarkia, mikä näkyi kaavas-
sa esitetyissä teiden poikkileikkauksissa.63 Valtatie 4, joka noudatti poik-
kileikkaustyyppiä A–a, erosi muista teistä niitä selkeästi leveämpänä. 
Tiealueen kokonaisleveys oli 20 metriä, ajorataa reunustivat molemmin 

Paavolantien risteyksestä edelleen vanhaa Savontien oikaisua myöten pohjoiseen. 
Kirkonkylän keskustan pohjoispuolella vanha jokivarressa kulkeva maantie oli 
kaavassa nimeltään Kiljontie. Vuoden 2008 osoitekartalla vanha maantie on kir-
konkylän keskustan eteläpuolella nimeltään Keräläntie, keskustan alueella (valta-
tien 4 ja Paavolantien risteyksen välisellä alueella) Rantsilanraitti, Paavolantien 
pohjoispuolella Sandelsintie ja kirkonkylän pohjoispuolella Kiljontie. Savontien 
oikaisu on vuoden 2008 osoitekartalla nimeltään Keinontie.

61 Vertaa Vilmusenaho 1984, 434.
62 Itä-länsisuunnassa Rantsilan kirkonkylän halki kulkeva maantie on rakennus- ja 

asemakaavoissa nimeltään Paavolantie. Vuoden 2008 osoitekartalla tien nimi on 
kirkonkylän keskustan alueella, Siikajoen ja valtatien 4 välisellä alueella Paavo-
lantie, Siikajoen länsipuolella Ruukintie, valtatien 4 itäpuolella kirkonkylän alu-
eella Kärsämäntie ja kirkonkylän itäpuolella Kärsämänkyläntie.

63 Rantsilan kirkonkylän vuoden 1953 rakennuskaavassa esitetyt teiden poikkileik-
kaukset olivat pääpiirteissään samat kuin Haapaveden kirkonkylän vuoden 1962 
rakennuskaavassa esitetyt. Rantsilan rakennuskaavassa esitetty poikkileikkaus-
tyyppi A–a oli sama kuin Haapaveden rakennuskaavassa esitetty tyyppi E–e, sa-
moin B–b vastaa tyyppiä D–d ja C–c tyyppiä C–c. Muut tyypit poikkesivat jossain 
määrin toisistaan.



Kuva 7. Teiden poikkileikkaukset vuoden 
1953 rakennuskaavassa.  
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puolin nurmialueet sekä toisistaan erotetut polkupyörä- ja jalankulku-
liikennettä varten varatut kevyen liikenteen väylät. Tyyppiä B–b, jossa 
tiealueen kokonaisleveys oli 16 metriä, edusti taajaman halki itä-länsi-
suunnassa kulkeva Paavolantie. Taajaman selkärankana toimiva vanha 
päätie, Rantsilantie, oli määritelty poikkileikkaustyypin C–c mukaiseksi. 
Tiealueen kokonaisleveys oli 14 metriä, ajorataa reunustivat molemmin 
puolin matalat ojat sekä erilliset kevyen liikenteen väylät. Keskustan poh-
joispuolella päätieltä länteen jokivartta kohti erkaneva Kiljontie noudatti 
tyyppiä D–d. Teiden poikkileikkaustyypit E–e ja F–f koskivat asuntoalu-
eiden sisäisiä teitä.

Rakennuskaavassa taajamarakennetta oli pyritty elävöittämään tieym-
päristöä jäsentävien aukiosommitelmien avulla. Raitin varrella kirkon 
edustalla istutettu, viheralueiden ympäröimä Kirkkoaukea toimi keskus-
tassa sekä visuaalisena että liikenteellisenä solmukohtana ja korosti kir-
kon merkitystä kirkonkylän keskuksena. Valtatien 4 itäpuolelle sijoittu-
van asuinalueen keskipisteeksi ja solmukohdaksi oli suunniteltu alueen 
keskelle pääteiden risteykseen sijoittuva aukiotila, Rantsilanaukea. Au-
kiota ympäröivät tontit oli määritelty muista asuinalueella sijaitsevista 
tonteista poiketen enintään kaksikerroksisten asuin- tai liiketalojen ton-
teiksi.



Taulukko 1. Väestönkehitys Rantsilan 
kunnassa 1880–2000. Väkiluku kasvoi 
aina 1950-luvulle saakka ja saavutti huip-
punsa, 3 860 asukasta, vuonna 1952. Sen 
jälkeen väkiluku kääntyi laskuun. Voimak-
kaimmin väestön määrä väheni 1960- ja 
1970-lukujen kuluessa, 1980-luvun jälkeen 
voimakas väheneminen muuttui tasaisek-
si ja hitaaksi taantumaksi. Vuonna 2007 
Rantsilassa oli 2 051 asukasta. 
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2.4. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1900-luvun 
jälkipuoliskolla

Sotien jälkeen Rantsilan kunnan väkiluku kasvoi hitaasti mm. siirtovä-
en asutustoiminnan seurauksena. Kunnan väkiluku kasvoi aina vuoteen 
1952 saakka, tuolloin kunnassa oli 3 860 asukasta. Sen jälkeen kehitys 
kääntyi laskusuuntaiseksi. Väkiluku väheni ennen kaikkea voimakkaan 
muuttoliikkeen seurauksena. Rantsilasta muuttovirta suuntautui pääasi-
assa maakunnan alueen kaupunkeihin, Ouluun sekä Rautaruukin perus-
tamisen vuonna 1964 jälkeen Raaheen. Vuonna 1975 kunnassa oli 2 684 
asukasta, vuonna 1984 asukkaita oli 2 478.64 Kunnan väkiluvun tasai-
sesta vähenemisestä huolimatta taajamassa asuvan väestön osuus kasvoi 
1900-luvun lopussa. Vuonna 1960 Rantsilan kirkonkylän alueella asui 
500, vuonna 1970 541 ja vuonna 1980 jo 898 asukasta.65 Vuonna 1970 
taajamaväestön osuus oli 18 % koko väestöstä.66 Vuonna 1995 kunnan 
asukkaista 37,8 % asui taajaman alueella.67 Vuonna 2000 taajama-aste 
oli 39,9 %.68

Vuosi 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Väkil. 2842 3210 3350 3003 3236 3513 3385 3836 3690 3024 2492 2324 214969

Taajamaväestön lisääntymisen myötä kirkonkylään rakennettiin 1950- ja 
1960-luvuilla uusia koulurakennuksia. Aleksanterin kansakoulun ja Sii-
kajoen väliin rajautuvalle tontille valmistui vuonna 1958 uusi kiviraken-
teinen, osittain kolmikerroksinen kansakoulurakennus.70 Keskustan poh-
joispuolelle, Lottalan ja Siikajoen väliin rajautuvalle tontille, rakennet-
tiin vuonna 1961 yhteiskoulu ja vuonna 1967 kansalaiskoulu. Myöhem-
min paikalla toimi yläasteen koulu.71 Kirkon viereen valmistui vuonna 
1973 uusi seurakuntatalo.72 1960- ja 1970-lukujen kuluessa kirkonkylään 
rakennettiin myös useita uusia liikerakennuksia.

Vuonna 1976 julkaistun teoksen Suomenmaa – maantieteellis-yhteiskun-
nallinen tieto- ja hakuteos mukaan asutus sijoittui Rantsilassa tuolloin 
pääasiassa Siikajoen sekä sen sivuhaarojen varsille. Siikajoen varsi oli 

64 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1976, 369; Vilmusenaho 1985, 3.
65 Peltola 1986, 159.
66 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1976, 368.
67 Fennica.Net, http://fennica.net/f/318/9.htm (13.2.2008).
68 Kunnat.net, http://hosted.kuntali it to.f i/skript it/t i lastot/kuntakortt i2.

asp?knro=682 (13.2.2008).
69 Vilmusenaho 1984, 668; Asukasluvun muutos kunnissa 1960–2006, Sisäasiain-

ministeriön internet-sivut, http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/d0
029c582ef02ef8c225736b00326743/$file/asukasluvun%20muutos%20kunnis-
sa%201960-2007.xls (7.11.2007); Rantsilan kunnan internet-sivut, http://www2.
rantsila.fi/index.asp (28.1.2009). Rantsilan kunta liittyi vuoden 2009 alusta läh-
tien osaksi Siikalatvan kuntaa, joten tietoa kunnan väkiluvusta vuodelta 2010 ei 
ole.

70 Esim. Pöyhtäri 1982, 17. Rakennuksen on suunnitellut Eino Niemelä. Niemelä on 
suunnitellut myös Tyrnävälle vuosina 1954–1955 rakennetun kansakouluraken-
nuksen. (Pöyhtäri 1982, 44; Matinolli & Asunmaa 2005, 272).

71 Pöyhtäri 1982, 44–45, 48–49; Kotiseutumme 2002, 511–512. Yhteiskoulun suun-
nittelusta vastasi oululainen arkkitehti Mikko Huhtela. 1960-luvulla valmistuneet 
koulurakennukset purettiin vuonna 2002 ja paikalle rakennettiin uusi koulura-
kennus ja liikuntahalli.

72 Kotiseutumme 2002, 515.
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kunnan kaakkoisrajalta kirkonkylään saakka lähes yhtämittaisesti asut-
tua, kunnan luoteisrajalla asutus oli harvempaa. Merkittävin asutuskes-
kus oli Rantsilan kirkonkylä, jossa vuoden 1970 väestönlaskennan mu-
kaan oli 541 asukasta. Kirkonkylässä oli pääasiassa maataloutta palvele-
via kauppaliikkeitä ja muita palveluita, kuten Oulun Osuuskaupan myy-
mälä ja kaksi tavarataloa, oululaisen Osuusliike Arinan tavaratalo ja To-
losen K-kauppa Rantsilan Kauppayhtiö, sekä kaksi pankkia, osuuspank-
ki ja säästöpankki. Lisäksi kirkonkylässä toimi useita erikoisliikkeitä ja 
matkakoti. Pienimuotoista teollisuutta edustivat Rantsilan Osuusmeijeri, 
Kirjokaappi Oy:n huonekalutehdas, Palvi-Liha Kylmäsen eineskeittiö ja 
lihanpalvaamo sekä Hannes Väyrysen saha ja höyläämö. Suomenmaan 
mukaan Rantsila kuului taloudellisesti Oulun vaikutusalueeseen. Valta-
kunnallisen päätien, valtatien 4, varrella sijaitsevasta kirkonkylästä oli 
hyvät yhteydet 60 km päässä sijaitsevaan Ouluun. Sujuvia liikenneyhte-
yksiä pidettiin talouselämän kehittymisen kannalta merkittävinä.73

Vuoden 1970 tietojen mukaan tärkein elinkeino kunnassa oli maa- ja 
metsätalous, jonka parissa toimi 60 % ammatissa toimivasta väestöstä. 
Kaupan, palvelujen ja liikenteen osuus oli 23 %, teollisuuden ja raken-
nustoiminnan 14 %. Maataloudessa painottuivat karjatalous ja siihen liit-
tyvä meijeritoiminta sekä metsätalous. Heikot luonnonolot – maan mär-
kyys ja usein toistuvat hallat – heikensivät viljakasvien tuotantomahdol-
lisuuksia. Karjatalousvaltaisuus näkyi maisemassa peltoalaa hallitsevina 
laitumina ja niittyinä sekä rehukasvien viljelynä.74 Palveluelinkeinojen 
ja teollisuuden osuus kasvoi jatkuvasti maa- ja metsätalouden kustan-
nuksella, vuonna 1984 elinkeinorakenne jakautui seuraavasti: maa- ja 
metsätalous 43 %, teollisuus- ja rakennustoiminta 25 % ja palveluelinkei-
not 32 %.75 Väestökatoa pyrittiin 1970-luvun kuluessa hillitsemään paitsi 
maatalouden, ennen kaikkea teollisuus- ja palveluelinkeinojen kehittä-
misen avulla. Kuntaan pyrittiin luomaan uusia teollisia työpaikkoja. Kun-
nan rakennustoiminnan tavoitteena oli paitsi kuntalaisten työllistäminen 
myös yrittäjien tukeminen. 1970-luvun lopulla kunta oli mukana raken-
nuttamassa teollisuushalleja kunnassa toimivien yritysten käyttöön.76

Hyvinvointipalvelujen lisääntyminen lisäsi rakentamista 1980-luvulla. 
Palveluista suurin osa sijoittui kirkonkylään. Kunnan toimesta kirkonky-
lään rakennettiin vuonna 1982 Kotipihan palvelukeskus ja sen yhteyteen 
vuonna 1987 palveluasuntola ja vuonna 1993 vuodeosasto. Terveyskes-
kus valmistui vuonna 1986.77 Terveyskeskus ja palvelukeskus sijoittui-
vat Keinontien varrelle kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle, missä ne 
muodostivat taajamarakenteessa keskusta-alueesta erillisen kokonaisuu-
den. Vuonna 1987 kirkonkylän keskustan pohjoislaidalle koulukeskuksen 
yhteyteen rakennettiin uusi kirjastotalo.78

73 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1976, 368–370; Punkeri & Junttila (toim.) 
1980, 221–226.

74 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1976, 369.
75 Vilmusenaho 1985, 3.
76 Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 172; vertaa Kuntasuunnitelma vuosille 1979–1983 

1978, 52.
77 Kotiseutumme 2002, 512, 514.
78 Esim. Kotiseutumme 2002, 512, 514. Kirjastotalon on suunnitellut arkkitehti Kari 

Harmainen.
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1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa maaseutualueiden eriarvois-
tumiseen johtava kehitys sekä väestön väheneminen näkyi Rantsilassa 
toisaalta palvelujen keskittymisenä kirkonkylään, toisaalta kaupallisten 
palvelujen kokonaismäärän vähentymisenä. Kunnan elinkeinorakentees-
sa palvelujen osuus suhteessa maa- ja metsätalouteen kasvoi jatkuvasti. 
Vuonna 2004 maa- ja metsätalouden osuus oli 28,2 %, jalostuksen 23,5 
% ja palvelujen 45,8 %.79 Tilastotietojen mukaan kunnan alueella toimi 
vuonna 2006 yhteensä 2 päivittäistavarakauppaa ja yhteensä 4 erikois-
liikettä.80 Vuonna 2007 kunnan alueella toimi neljä peruskoulua – kolme 
ala-asteen ja yksi yläasteen koulu – joista kaksi sijoittui kirkonkylään.81

Rantsilan kunnan väkiluvun ennustetaan 2000-luvun kuluessa edelleen 
laskevan. Tilastokeskuksen laatimien ennusteiden mukaan Rantsilan vä-
kiluku laskee vuoteen 2040 mennessä 1 786 henkeen.82 Rantsilan, Kesti-
län, Piippolan ja Pulkkilan kuntien yhdistyminen 1.1.2009 lähtien Siika-
latvan kunnaksi tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti muuttamaan 
kuntien palvelurakennetta. Siikalatvan kunnan hallinnolliset palvelut 
keskittyvät Pulkkilan kuntakeskukseen, mikä korostaa Pulkkilan kirkon-
kylän merkitystä uuden kunnan keskuksena ja vastaavasti vähentää mui-
den vanhojen kirkonkylien asemaa palvelukeskuksina.

2.4.1. Rantsilan kirkonkylä vuonna 1956 – kartta-analyysi

Vuonna 1956 laaditulla maastokartalla viljelysalueet ympäröivät Siika-
jokea yhtenäisenä nauhana. Jokilaaksoa reunustavat molemmin puolin 
asumattomat metsä- ja suoalueet. Viljelysalueiden ja asuinpaikkojen si-
jainti noudattaa pääpiirteissään samoja periaatteita kuin vuoden 1863 
kartalla. Viljelyskäyttöön raivatut peltoalueet sijoittuvat Siikajokea ym-
päröiville maille, jokeen laskevien kapeiden ojien varsille sekä Toppilan-
kankaan ja Männistönkankaan rinteille. Toppilankankaan itäpuolella 
peltoalueet tukeutuvat kapeaan Levänojaan. Korkeimmat maastonkoh-
dat, kuten joen itäpuolella sijaitsevat Keinonkangas ja Marjokangas sekä 
joen länsipuolella sijaitseva Kotikangas, erottuvat analyysikartalla pelto-
jen ympäröiminä raivaamattomina ja rakentamattomina alueina. Siika-
jokea ympäröivät peltoalueet ovat 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-lu-
vun alun kuluessa laajentuneet kohti jokilaakson reunoja. Uusia peltoja 
on raivattu mm. kirkonkylän itäpuolitse kulkevan uuden tielinjauksen, 
valtatien 4, varsille. Viljelysalueet ovat suurimmaksi osaksi peltoa, niit-
tyä ja laidunalueita on jäljellä vain vähäisiä, peltojen lomaan rajautuvia 
kappaleita.

79 Kunnat.net, http://hosted.kuntali it to.f i/skript it/t i lastot/kuntakortt i2.
asp?knro=682 (13.2.2008).

80 Suomi-CD 2006, 682 Rantsila, Alueen palvelurakenne. Kunnan alueella toimivia 
erikoisliikkeitä ovat: yksi apteekki, yksi autokauppa ja kaksi huoltamoa.

81 Rantsilan kunnan internet-sivut, http://www2.rantsila.fi/index.asp (5.2.2009). 
Vuonna 2006 kunnan alueella toimi viisi peruskoulua. Vuonna 1928 kunnan alu-
eella toimi yhteensä 7 kansakoulua ja kaksi alakoulua. (Suomi-CD 2006, 682 
Rantsila, Alueen palvelurakenne; Rosberg & Hildén 1929, 110). Kehitys kertoo 
sekä väestön vähenemisestä että palvelujen keskittämisestä.

82 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Rantsilan väkiluku on vuonna 2010 1 997, 
vuonna 2020 1 924, vuonna 2030 1 858 ja vuonna 2040 yhteensä 1 786 hen-
keä. (Tilastokeskuksen internet-sivut, http://www.stat.fi/til/vaenn/2004/va-
enn_2004_2004-09-20_tau_002.html (18.11.2008).



Kartta 5. Rantsilan kirkonkylä vuonna 
1956. 
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Siikajoen varrella asutus tukeutuu jokeen sekä jokea myötäileviin van-
hoihin maanteihin. Alueen vanhat maatilat sijaitsevat edelleen jokivar-
ressa peltojen keskellä, samoilla paikoilla kuin vuosina 1766–1767 ja 
1863 laadituilla kartoilla. Joen itärannalla kirkonkylän keskustan etelä-
puolella sijaitsevat maatilat, jotka on merkitty vuoden 1863 kartalle ni-
millä Frantzila ja Frantzila, ovat vuoden 1956 kartalla edelleen samoilla 
paikoilla mutta nimiltään Tuokkola ja Yli-Tuokkola. Myös pappila sijait-
see vanhalla paikallaan joen törmällä. Toppilankankaan pohjoisrinteellä 
näkyy vanhalla paikallaan jo vuosien 1766–1767 tilannetta kuvaavalle 
kartalle merkitty sotilastorppa. Männistönkankaalla asutus sijoittuu, sa-
moin kuin vuoden 1863 kartalla, tiiviinä ryppäänä mäen etelään ja itään 
kohti jokea viettäville rinteille. Asutus muodostuu useiden erillisten ra-
kennusten rajaamista nelinurkkaisista, kulmista avoimista pihapiireistä.

Rantsilan kirkonkylän keskusta erottuu kartalla laajojen viljelysalueiden 
ympäröimänä kokonaisuutena. Maastonmuodoilla on ollut merkittävä 
vaikutus taajamarakenteen muodostumiseen. Rakentaminen tukeutuu 
maastonmuotoihin ja niitä myötäilevään tiestöön. Kirkonkylän selkeästi 
ympäristöstään erottuvan keskipisteen muodostaa maiseman korkeim-
malla kohdalla83 sijaitseva hautausmaan ympäröimä kirkko. Kirkon lou-
naispuolella asutus tukeutuu Toppilankankaan rinnettä myötäilevään 
vanhaan maantiehen, rakennusten tiiviisti rajaama kirkonkylänraitti 
erottuu kartalla nauhamaisena kokonaisuutena. Tien varrella sijaitse-
vien päärakennusten takana pihapiirejä ympäröivät talousrakennukset. 
Kirkon ohella muusta rakennuskannasta erottuvat joen yli Raaheen joh-
tavan maantien eteläpuolella jokitörmällä sijaitsevat Rantsilan Osuus-
meijerin rakennukset. Viljelysalueet ulottuvat yhtenäisenä vyöhykkeenä 
aina kirkonkylän keskustaan saakka, raitin lounaispuolella jokea reunus-
tavat viljelyskäytössä olevat pellot.

Siikajoen uomaa myötäilevät maantiet, joen itäpuolella kulkeva Oulus-
ta Rantsilan, Pulkkilan ja Pyhännän kautta edelleen Kuopioon johtava 
maantie, siitä kirkonkylän keskustan pohjoispuolella erkaantuva Savon-
tien oikaisu sekä kirkonkylän keskustasta joen yli länteen Paavolaan ja 
edelleen Raaheen johtava maantie, noudattavat samoja linjauksia kuin 
vuosina 1766–1767 ja vuonna 1863 laadituilla kartoilla. Siikajoen yli joh-
tava silta sijaitsee vanhan, vuoden 1863 kartassa näkyvän joenylityspai-
kan kohdalla. Kirkon eteläpuolella joen itärannalla kulkevasta maanties-
tä erkanee Kärsämän kylään johtava tie, jonka alkuosa on merkitty vuon-
na 1863 laaditulle kartalle. Kirkonkylän keskustan kaakkoispuolella joen 
itärannalla kulkevaan vanhaan maantiehen yhdistyy valtatie 4, joka on 
linjattu suoraviivaisesti alun perin rakentamattomien metsä- ja suoalu-
eiden halki. Kirkonkylän keskustan ohitse Toppilankankaan itäpuolitse 
johtaa 1950-luvun puolivälin tienoilla valmistunut valtatien 4 oikaisu. 
Valtatie 4 on rakennettu osittain vanhojen tielinjausten pohjalle, kir-
konkylän keskustan koillispuolella valtatien oikaisu yhdistyy vanhaan, 
1790-luvun vaihteessa rakennettuun Savontien oikaisuun.

83 Vuoden 1956 peruskartalle ei ole merkitty lainkaan korkeuskäyriä. Maastonmuo-
dot näkyvät vuoden 2001 peruskartan pohjalle laaditulla analyysikartalla.
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2.4.2. Rakentamisen ohjaus – kaavan laajennuksia ja muutoksia

Rantsilan kirkonkylän alueelle vahvistettiin vuonna 1974 uusi rakennus-
kaava84. Kaavan laati arkkitehti Hannu Vuolteenaho Oulusta. Uusi ra-
kennuskaava korvasi arkkitehti Salme Setälän laatiman, vuonna 1953 
vahvistetun rakennuskaavan, rakennuskaava-aluetta laajennettiin ja 
osittain kumottiin. Kaavaselostuksen mukaan vuoden 1953 rakennus-
kaava ei enää vastannut tarkoitustaan: rakentamisessa ei kaikilta osin 
ollut noudatettu mainittua rakennuskaavaa eikä kaavaa ollut tarkistet-
tu olosuhteiden mukaiseksi. Rakennuslain säädöksiin tehdyt uudistuk-
set olivat tehneet kaavan myös muodollisesti vanhentuneeksi, ja yleisten 
teiden parantamis- ja järjestelysuunnitelmat edellyttivät kaavan tarkis-
tamista. Vanhentunut rakennuskaava katsottiin tarkoituksenmukaiseksi 
korvata uudella rakennuskaavalla koko taajaman osalta, uusin perustein 
ja vallitsevien olosuhteiden pohjalta.85

Vuonna 1974 vahvistetussa rakennuskaavassa kirkonkylän keskustassa 
raittia reunustivat omakotirakennusten ja muiden enintään kahden per-
heen talojen korttelialueet (AO). Kaavassa ei annettu varsinaisia asuin-
korttelien kerroskorkeuksia tai rakentamistehokkuuksia koskevia mää-
räyksiä86. Rakennusten sijaintipaikat oli merkitty tonteille ohjeellisina 
esitettyjen rakennusalamerkintöjen avulla. Raitin eteläpäässä sijaitsevat 
korttelit oli kaavassa määritelty maatilojen talouskeskusten korttelialu-
eiksi (AT).

Kaavassa korostettiin Paavolantien merkitystä yhtenä kirkonkylän kes-
kustan sisäisen liikenteen runkona toimivista pääteistä. Liikerakennus-
ten (AL) sekä liike- ja asuinrakennusten (ALO) korttelialueet sijoittui-
vat raitin ja Paavolantien risteysalueen ympärille. Kaava ohjasi liikera-
kentamista myös risteyksen itäpuolelle Paavolantien varrelle.87 Liikera-
kennusten ja liike- ja asuinrakennusten korttelialueille ei ollut määrätty 
tehokkuuslukuja88, kortteleissa suurin sallittu kerrosluku oli I tai I-II.89 
Rakennusten sijainti tonteillaan oli määritelty ohjeellisilla rakennusala-

84 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus.

85 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, 6–7. 
Rantsilan kirkonkylään vuonna 1953 vahvistetun rakennuskaavan uusimistarve 
mainittiin jo vuonna 1963 laaditussa maaseututaajamien kaavoitustilannetta ku-
vaavassa selvityksessä. (Linkojoki 1965, 31).

86 Kaavaselostuksen liitteenä esitettiin rakennuskaavatilasto, jossa esitettiin kaavoi-
tustyön yhteydessä tarkoituksenmukaisiksi todetut tehokkuudet. Tilaston mukaan 
omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueilla 
(AO) tarkoituksenmukainen tonttitehokkuus oli e=0,15. (Rantsila, rakennuskaa-
va, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. 
Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, liite).

87 Vertaa Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti 
Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selos-
tus, 6, 9.

88 Tehokkuusluku e ilmaisee kerrosalan suhteen rakennuspaikan pinta-alaan.
89 Kaavaselostuksen liitteenä esitetyn rakennuskaavatilaston mukaan liikeraken-

nusten (AL I) sekä liike- ja asuinrakennusten (ALO I, ALO II) kortteleissa tar-
koituksenmukaiset tonttitehokkuudet olivat e=0,25, e=0,20 ja e=0,40. (Rantsila, 
rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 
21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, liite).
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merkinnöillä. Rakennusalat sijoittuivat kaavassa pääsääntöisesti tonttien 
tiealueisiin rajautuviin reunoihin ja kulmiin, mutta kuitenkin tielinjasta 
sisäänvedettyinä, mikä poikkesi olemassa olevasta tilanteesta. Korttelien 
tiehen rajautuvat reuna-alueet oli kaavassa määrätty istutettaviksi 6–8 
metrin leveydeltä. Olemassa olevista rakennuksista esimerkiksi vuon-
na 1938 rakennettu osuuskaupan päämyymälärakennus ja sen vieressä 
raitin varrella sijaitseva leipomorakennus sijoittuivat kaavassa osittain 
istutettavaksi määrätylle alueelle, osittain tiealueelle. Poikkeuksena oli 
risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitseva kortteli, jossa kaavaan merkitty 
rakennusala vastasi kaavan laatimisen aikaan olemassa olevaa tilannetta 
– kortteliin oli vuonna 1973 rakennettu Osuuskauppa Arinan Rantsilan 
Tavaratalo.90

Rakennuskaavassa esitetyt tielinjaukset noudattivat pääpiirteissään kaa-
van laatimisen aikaan olemassa olevaa tilannetta. Valtatie 4 ja Paavolan-
tie oli rakennettu 1950-luvun kuluessa vuoden 1953 kaavassa esitettyjen 
linjausten mukaisina. Kaavaselostuksen mukaan vuoden 1974 rakennus-
kaava oli laadittu yhteistyössä tieviranomaisten kanssa, teiden linjaukset 
sekä niiden vaatimat liikennealueet oli määritetty kaavoitustyön aikana 
tapahtuneen tiesuunnittelun yhteydessä.91 Kirkonkylän keskustan poh-
joispuolella raitilta länteen erkaneva maantie, Kiljontie92, oli määritel-
ty hierarkiassa vanhaa Savontien oikaisua, Keinontietä93, tärkeämmäksi 
liikenneväyläksi, päinvastoin kuin vuoden 1953 kaavassa. Tien linjaus-
ta oli myös paikoin olemassa olevaan tilanteeseen verrattuna oikaistu. 
Valtatietä 4, Paavolantietä ja Kiljontietä koski kaavamerkintä LT, millä 
tarkoitettiin kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustietä tie-, vieri-, suoja- ja 
näkemäalueineen. Kyseiset tiet oli määritelty selvästi leveämmiksi kuin 
vuoden 1953 kaavassa: valtatiellä liikennealueen kokonaisleveys oli kir-
konkylän keskustan kohdalla 32–40 metriä ja keskustan pohjoispuolella 

90 Vuoden 1953 rakennuskaavaan vahvistettiin vuonna 1965 korttelia 13 koskeva 
rakennuskaavan muutos, joka antoi valmiudet uuden liikerakennuksen rakenta-
miselle. Kaavamuutoksen mukaan raitin ja Paavolantien risteyksen kaakkoiskul-
massa sijaitseva kortteli 13 oli määritelty liikerakennusten korttelialueeksi (AL), 
jossa kerrosluvuksi oli määrätty muista raittia reunustavista asuin- tai liikeraken-
nusten kortteleista poiketen I. Rakentamistehokkuus oli määritelty kaavamerkin-
nällä 40 %, kaava salli tontille rakennettavaksi liikerakennuksen, jonka kerrosala 
oli 40 % tontin pinta-alasta. (Pienennös vuoden 1953 rakennuskaavasta. Rantsi-
la, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteen-
aho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, 3; Rantsila, 
kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehti SAFA Matti Haapala, Helsinki, 
5.6.1965. Vahvistettu 6.9.1965).

91 Valtatie 4 parannettiin vuonna 1972. TVL:n Oulun piirikonttorilla laadittiin Paa-
volantietä, Kiljontietä ja Keräläntietä koskevat parannussuunnitelmat vuoden 
1973 kuluessa. (Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Ark-
kitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan 
selostus, 12).

92 Vuoden 1974 rakennuskaavassa Siikajoen itäpuolella kulkeva vanha maantie oli 
kirkonkylän keskustassa nimeltään Rantsilantie ja Paavolantien risteyksen poh-
joispuolella Kiljontie. Vuoden 2008 osoitekartassa tie on kirkonkylän keskustassa 
nimeltään Rantsilanraitti, kirkonkylän keskustan alueella Paavolantien risteyksen 
pohjoispuolella Sandelsintie ja keskustan pohjoispuolella Kiljontie.

93 Vuoden 1974 rakennuskaavassa Siikajoen itäpuolella kulkeva vanha maantie oli 
kirkonkylän keskustassa nimeltään Rantsilantie ja Paavolantien risteyksen poh-
joispuolella Kiljontie. Vuoden 2008 osoitekartassa tie on kirkonkylän keskustassa 
nimeltään Rantsilanraitti, kirkonkylän keskustan alueella Paavolantien risteyksen 
pohjoispuolella Sandelsintie ja keskustan pohjoispuolella Kiljontie.
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60 metriä, Paavolantiellä ja Kiljontiellä 24 metriä. Raitin eteläosassa, ko-
tiseutumuseona kaavan laatimisen aikaan toimineen manttaalikunnan 
lainajyvämakasiinin eteläpuolella, tiealueen leveys oli sama kuin vuoden 
1953 kaavassa eli 14 metriä. Sen sijaan museon ja Paavolantien risteyk-
sen väliin rajautuvalla alueella tiealue oli selvästi vuoden 1953 kaavassa 
esitettyä leveämpi, 18–20 metriä. Raitin länsipuolella sijaitsevat liikera-
kennukset ja Aleksanterin kansakoulu sijoittuivat kaavassa tiealueelle. 
Kansakoulun kohdalla tiealueelle oli kaavassa sijoitettu pysäköimispaik-
ka (p).

Kaavassa ei ollut varsinaisia rakennussuojelumerkintöjä. Kaavaselostuk-
sen mukaan kirkonkylän keskustassa pääteiden – Paavolantien ja Rant-
silantien – varrella oli paljon ”hirsirakennuksia, jotka kuuluvat perintei-
seen pohjalaiseen talonpoikaisarkkitehtuuriin”. Joukossa mainittiin ole-
van ”verrattain puhdastyylisiäkin rakennuksia”.94 Rakennuskaavassa ei 
kuitenkaan pyritty vanhojen, olemassa olevien rakennusten säilyttämi-
seen. Valtaosa raitin ja Paavolantien varrella sijaitsevista rakennuksista 
sijoittui kaavassa joko tiealueelle tai tonttien tietä reunustavalle istutet-
tavaksi määrätylle alueelle. Poikkeuksena olivat kaksi raitin itäpuolel-
la sijaitsevaa rakennusta. Raitin varrella kirkon lounaispuolella sijaitse-
van kotiseutumuseona toimivan vanha manttaalikunnan lainajyvämaka-
siinin tontti oli kaavassa määritelty museorakennusten korttelialueeksi 
(YM) – entinen lainajyvämakasiini muutettiin museorakennukseksi kaa-
van valmistumisen aikoihin, vuonna 1973. Raitin varrella sijaitsevista 
asuinrakennuksista ainoastaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa useassa 
vaihteessa rakennettu Pukin päärakennus oli merkitty kaavaan olemassa 
olevaa tilannetta vastaavan rakennusalamerkinnän avulla. Rakennus si-
jaitsee kirkon kaakkoispuolella samassa korttelissa Söderbergin ulkomu-
seon kanssa, kaavassa kortteli oli määritelty yleisten rakennusten kort-
telialueeksi (Y). Pukin asuinrakennus sijoittuu kauemmaksi tiestä kuin 
muut raitin varrella sijaitsevat rakennukset, mikä todennäköisesti vai-
kutti kaavamääräysten taustalla enemmän kuin varsinainen pyrkimys 
juuri kyseisen rakennuksen säilyttämiseen.

Kirkonkylän keskustaan raitin pohjoispuolelle, kirkon ja valtatien 4 vä-
liin rajautuvalle alueelle, kaavoitettiin pienteollisuusrakennusten (TP) 
korttelialue.95 Paikalla sijaitsi kaavan laatimisen aikaan 1950-luvun lo-
pulla perustettu lihanjalostustehdas Palvi-Liha Kylmänen. Tehdasta oli 
laajennettu 1970-luvun alussa.96 Kaava turvasi teollisuuslaitoksen säily-
misen olemassa olevalla paikallaan kirkonkylän keskustassa. Muut teol-
lisuus- ja varastotiloja varten varatut korttelialueet sijoittuivat kaavassa 
valtatien 4 ja Paavolantien risteyksen koillispuolelle, missä ne muodosti-
vat kirkonkylän keskustasta erillisen teollisuusalueen. Kirkonkylän kes-
kustassa sijaitsevaa pienteollisuusrakennusten korttelialuetta laajennet-
tiin edelleen ja rakentamistehokkuutta korttelissa korotettiin 1980- ja 
1990-lukujen kuluessa, korttelia koskevat kaavamuutokset vahvistettiin 

94 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, 5.

95 Vuoden 1953 rakennuskaavassa paikalla oli kaksikerroksisten asuin- tai liiketalo-
jen tontteja.

96 Vertaa Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 176.
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vuosina 1986, 1988 ja 199597. Palvi-Liha Kylmänen, vuonna 2008 nimel-
tään Kylmänen Food Oy, nähtiin kunnassa merkittävänä työllistäjänä.98

Vuoden 1974 rakennuskaavassa kirkonkylän keskustaa ympäröivät oma-
kotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen (AO) sekä 
rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten (AR) korttelialueet. Sa-
moin kuin vuoden 1953 kaavassa, omakotirakennusten korttelit tukeu-
tuivat selkeästi maastonmuotoihin ja niitä myötäilevään tiestöön. Ohjeel-
lisina määritellyt rakennusalat ohjasivat rakennuksia sijoittumaan väl-
jästi teiden varsille, tonttien reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi noin 
6–8 metrin leveydeltä. Rivitalokorttelit, jotka sijoittuivat kaava-alueen 
reunoille, keskustan pohjoispuolelle ja valtatien 4 itäpuolelle, oli kaavoi-
tettu tuolloin edelleen viljelyskäytössä oleville alueille. Kaavassa ei pyrit-
ty rajattujen piha-alueiden muodostamiseen, suurikokoiset rakennukset 
sijoittuivat vapaasti korttelien keskiosiin. Asuinalueita ympäröivät pelto-
alueet oli määritelty maatalousalueiksi (M), mikä vahvisti niiden käytön 
entiseen tapaan viljelysalueina.

Kirkonkylän keskustan alueelle vahvistettiin vuonna 1983 rakennuskaa-
va99, jonka tärkeimpänä tavoitteena oli raittiympäristön ominaispiirtei-
den säilyttäminen sekä olemassa olevan vanhan rakennuskannan suo-
jelu. Kaavan laatimisesta vastasi Suunnittelukolmio Oy Oulusta. Kaava-
muutosalueeseen kuului raitin ympärille rakentunut kirkonkylän keskus-
ta: kaava-alue rajautui lännessä Siikajokeen, etelässä raitin ja valtatien 
risteykseen, idässä valtatiehen 4 ja valtatien ja Paavolantien risteyksen 
lounaiskulmassa sijaitsevaan urheilualueeseen. Pohjoisessa kaava-alue 
rajautui Kiljontien itäpuolella Paavolantiehen, Kiljontien länsipuolella 
kaava-alue ulottui koulukeskuksen korttelin pohjoislaidalle.

Vuoden 1983 rakennuskaavassa suunnittelun lähtökohtana olivat ole-
massa olevan ympäristön erityispiirteet. Alueiden käyttötarkoitukset oli 
määritelty olemassa olevan tilanteen pohjalta. Suurin osa raittia rajaavis-
ta kortteleista oli määritelty joko erillispientalojen korttelialueiksi (AO) 
tai erillispientalojen korttelialueiksi, joissa kerrosalasta 50 % sai olla 
myymälä- tai toimistotiloja (AO-1). Kaavamääräys AO-1 salli asumisen ja 
erilaisten toimintojen lomittumisen raittia rajaavissa kortteleissa sijaitse-
vissa rakennuksissa, samaan tapaan kuin 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alussa, mutta esti korttelien muuttumisen asumattomiksi ja yksin-
omaan liiketiloja sisältäviksi. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi oli 
määritelty, olemassa olevan rakennuskannan ominaispiirteiden mukai-

97 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehti Jouni Laitinen, 25.3.1986. Vahvistettu 4.8.1986; Rantsila, kirkonkylän ra-
kennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 
31.3.1988, 30.5.1988. Vahvistettu 7.9.1988; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaa-
van muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 30.5.1988. 
Vahvistettu 30.12.1988; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkiteh-
titoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila, 23.11.1994. Vahvistettu 2.3.1995.

98 Esim. Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 176; Rantsila, kirkonkylän asemakaavan 
muutos, E75-tien risteysalue. Aluearkkitehti Kai Tolonen, 24.5.2006. Vahvistettu 
30.5.2006. Kaavaselostuksen mukaan Kylmänen Food Oy oli kunnan suurin yksi-
tyinen työnantaja.

99 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
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sesti, II–1¾–I100. Tehokkuusluku oli e=0,15–0,20–0,25101. Kaavaan mer-
kityt rakennusalat oli määritelty olemassa olevien rakennusten sijainnin 
mukaisiksi, suojelumerkinnöillä (sr 1 ja sr 2) merkittyjen rakennusten ra-
kennusalat oli määritelty kaavassa sitovina, muiden rakennusten ohjeel-
lisina. Muista poiketen Aleksanterin koulun tontti oli määritelty asuin-
kerrostalojen (AK) korttelialueeksi, jossa suurin sallittu kerrosluku oli II 
ja tehokkuusluku e=0,5. Kaavamääräykset vastasivat olemassa olevaa ti-
lannetta – koulurakennus oli vuonna 1979 peruskorjattu asuinvuokrata-
loksi. Raitin eteläosassa sijaitsevat korttelit oli, samoin kuin vuoden 1974 
rakennuskaavassa, määritelty maatilojen talouskeskusten (AM) kortteli-
alueiksi.

Kaavassa valtaosa raitin varrella sijaitsevista vanhoista rakennuksista 
oli määrätty suojeltaviksi. Päärakennusten ohella myös useimmat rait-
tia reunustavia pihapiirejä ympäröivistä talousrakennuksista oli suojeltu. 
Suojeltaviksi oli määrätty lähes kaikki rakennuskaava-alueella sijaitsevat 
1930-luvulla tai sitä ennen rakennetut rakennukset. Lisäksi kaavassa oli 
suojeltu muutamia 1930–1950 -luvuilla rakennettuja rakennuksia, jotka 
sijaitsivat näkyvällä paikalla raitin varrella. Useimpia rakennuksia kos-
ki kaavamerkintä sr 2, jolla tarkoitettiin rakennustaiteellisesti arvokasta 
tai kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeää rakennusta. Kaavamääräysten 
mukaan rakennuksia ei saanut purkaa ilman pakottavaa syytä. Raken-
nuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tuli olla sellaisia, että 
”rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kyläkuvan kannalta mer-
kittävä luonne säilyy”102. Muutamia raitin varrella sijaitsevia rakennuk-
sia koski kaavamerkintä sr 1, jolla tarkoitettiin rakennustaiteellisesti tai 
historiallisesti arvokasta rakennusta. Tällaisia rakennuksia olivat pait-
si historiallisesti ja kyläkuvan kannalta merkittävimmät myös kirkonky-
län vanhimmat rakennukset: kirkko, tapuli ja ruumishuone, Aleksante-
rin kansakoulu, Pukin päärakennus, Söderbergin ulkomuseokorttelissa 
sijaitsevat vanhat aittarakennukset sekä Toppilan vuonna 1782 raken-
nettu luhtiaitta103. Kaavamääräysten mukaan rakennuksia ei saanut pur-
kaa eikä niissä saanut suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka 
”turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden taiteellista tai 

100 Raitin varrella oli muutama kaksikerroksinen rakennus, kuten Aleksanterin kou-
lu, entinen Osuuskassan rakennus sekä vanhoja maatilojen päärakennuksia. Suu-
rimmassa osassa vanhoja rakennuksia pääosa ullakkotiloista oli otettu asuinkäyt-
töön tai muuksi kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

101 Vuoden 1983 kaava salli raittia rajaavissa kortteleissa vuoden 1974 kaavan se-
lostuksen liitteessä tarkoituksenmukaiseksi todettua tehokkaamman rakentami-
sen. Vuoden 1974 rakennuskaavan mukaan raittia rajaavissa omakotirakennusten 
kortteleissa tarkoituksenmukainen tonttitehokkuus oli e=0,15, yleisten rakennus-
ten kortteleissa (YO, YM) e=0,25, liike- ja asuinrakennusten kortteleissa (ALO 
I) e=0,20 ja liikerakennusten kortteleissa (AL I) e=0,25. Vuoden 1983 kaavas-
sa raitin varrella sijaitsevissa erillispientalojen kortteleissa (AO, AO-1) tehokkuu-
det vaihtelivat e=0,20–0,25, yleisten rakennusten kortteleissa (YO, YM) e=0,30, 
liike- ja toimistorakennusten kortteleissa (K) e=0,40. (Rantsila, rakennuskaa-
va, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. 
Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, liite; Rantsila, kirkonkylän ra-
kennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pen-
nala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983).

102 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.

103 Vertaa Jäntti 1992, liite 2.
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historiallista arvoa”104. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennus-
ten korttelialueeksi (YK) määritellyn hautausmaan puusto oli määrätty 
suojeltavaksi (s). Kaavamääräyksen mukaan olemassa oleva puusto oli 
säilytettävä siten, että sallittiin vain maisemanhoidon kannalta tarpeel-
liset toimenpiteet.

Raittia reunustavista rakennuksista suojeluun velvoittavaa kaavamerkin-
tää vaille jäivät ne 1900-luvun jälkipuoliskolla rakennetuista asuinraken-
nuksista, jotka eivät sijainneet kyläkuvan kannalta merkittävillä paikoil-
la raitin varrella. Myös asbestisementtilevyillä verhottu, tyyliltään funk-
tionalismia edustava vuonna 1938 rakennettu Mällisen matkakoti, Paa-
volantien risteyksen lounaiskulmassa sijaitseva vuonna 1938 rakennettu 
Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennus ja sen eteläpuolella raitin 
varrella sijaitseva leipomorakennus oli jätetty ilman suojelumerkintää. 
Niistä osuuskaupan päämyymälä ja leipomo sijaitsivat kaavassa osittain 
tiealueella. Rakennuksia ei ollut tarkoitettu säilytettäviksi. Osuuskaupan 
päämyymälän tontti oli määritelty liike- ja toimistorakennusten kortteli-
alueeksi (K). Rakentamistehokkuus, e=0,40, salli tontille olemassa ole-
vaa tilannetta tehokkaamman rakentamisen. Leipomorakennuksen tont-
ti oli määritelty yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Mällisen matkakotira-
kennus oli merkitty kaavaan olemassa olevaa tilannetta vastaavan raken-
nusalamerkinnän avulla, rakennus oli määrätty rakennettavaksi kiinni 
tontin kadunpuoleiseen reunaan. Kaavassa oli siten huomioitu raittia tii-
viisti rajaavan rakennuksen merkitys osana kyläkuvaa. Kaava kuitenkin 
mahdollisti rakennuksen purkamisen ja korvaamisen uudella, samaan 
paikkaan sijoittuvalla enintään kaksikerroksisella liike- ja toimistoraken-
nuksella. Raitin ja Paavolantien risteyksen koilliskulmassa sijaitsevassa 
liike- ja toimistorakennusten korttelissa, jossa kaavan laatimisen aikaan 
sijaitsi vuonna 1973 rakennettu Osuuskauppa Arinan tavaratalo, kaava 
salli olemassa olevasta tilanteesta poiketen kaksikerroksisen liikeraken-
nuksen rakentamisen.

Kaavassa oli annettu kolme rakennuskaavamääräystä, jotka koskivat 
raittia rajaavia korttelialueita. Määräyksissä kiinnitettiin huomiota ra-
kennusten ulkoasuun ja materiaaleihin. Määräysten mukaan: 1. raken-
nusten seinien ulkoverhouksena oli käytettävä puuta, 2. kattomuotona 
oli käytettävä harjakattoa, kattokulman tuli olla 1:2 – 1:1,5, rakennuk-
sen räystään tuli ulottua 40–60 cm yli julkisivun ja 3. Rantsilanraitille 
suuntautuvien asuinhuoneiden ikkunat oli tehtävä vähintään kaksijakoi-
siksi ja niiden kokonaispinta-ala sai olla enintään 20 % raittiin rajoittu-
van seinän kokonaispinta-alasta.105 Rakennuskaavamääräyksissä oli otet-
tu huomioon olemassa olevan vanhan rakennuskannan ominaispiirteet. 
Tavoitteena oli sopeuttaa näkyvällä paikalla raitin varrella sijaitsevat ra-
kennukset miljööseen. Määräyksissä tulivat ilmi raittimiljööseen sijoittu-
ville rakennuksille asetettavat perusvaatimukset: ympäristöön soveltuva 
julkisivumateriaali, kattomuoto ja räystäällisyys sekä ikkunoiden rajattu 

104 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.

105 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
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koko ja pyrkimys välttää ympäristöön sopimattomia suuria näyteikku-
noita.

Kirkonkylänraitti, kaavassa Rantsilanraitti106, oli määritelty yleisen tien 
alueeksi (LYT), johon kuului tie vierialueineen. Tiealue rajautui olemassa 
olevan tilanteen mukaisesti, sen leveys vaihteli keskimäärin 12–14 met-
riin. Leveimmillään tiealue oli kirkkopuiston kohdalla 20 metriä, kapeim-
millaan Leinosen ja Nikun kohdalla, missä vanhat asuinrakennukset ra-
jasivat tiiviisti tiealuetta, vain 9 metriä. Raitin varressa rakennukset oli 
määrätty rakennettaviksi kiinni rakennusalan raittia rajaavaan sivuun.

Raittia reunustavien korttelien takana, niiden ja Siikajoen väliin rajau-
tuvalla alueella, kaavamääräykset olivat väljemmät kuin raittiin rajoit-
tuvissa kortteleissa. Rakennusalat oli määritelty ohjeellisina, ne noudat-
tivat olemassa olevaa tilannetta. Teiden, kuten raitin suuntaisen Siika-
joentien, varsille oli määrätty istutettavaksi puustoa. Kortteleita koski-
vat rakennusten ominaispiirteitä ja rakennusmateriaaleja määrittelevät 
kaavamääräykset. Kerrosluvuksi oli määritelty I, eli asuinalueilla kaava 
salli yksikerroksisten, raittia rajaavia vanhoja rakennuksia matalampien 
rakennusten rakentamisen.

Toiminnot sijoittuivat kaavassa olemassa olevan tilanteen mukaisille pai-
koilleen: koulukorttelit oli määritelty opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueiksi (YO). Kirkko, hautausmaa ja seurakuntakeskus 
muodostivat kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten kortte-
lialueen (YK). Pitäjänmuseon ympäristö ja seurakuntatalon vieressä si-
jaitseva museoalue olivat museorakennusten korttelialueita (YM).

Rantsilassa kaavoituksessa otettiin 1970-luvulta lähtien huomioon väes-
tön keskittyminen kirkonkylään. Vuoden 1974 rakennuskaavan selostuk-
sen mukaan kaavoituksen lähtökohtana oli kirkonkylän asema kuntakes-
kuksena, jonka ennustettiin jatkuvasti kasvavan koko kunnan asukaslu-
vun vähenemisestä huolimatta. Kaavaselostuksen mukaan kaava-alue oli 
mitoitettu noin 1000 asukkaalle, ja se sisälsi noin 25 % ylimitoituksen.107 
Asuinalueiksi pyrittiin kaavoittamaan pääasiassa kunnan omistuksessa 
olevia maita.108

106 Vuonna 1983 vahvistetun rakennuskaavan mukaan Siikajoen itäpuolella kulke-
va vanha maantie oli kirkonkylän keskustassa nimeltään Rantsilanraitti. Vuoden 
2008 osoitekartassa tie on kirkonkylän keskustassa nimeltään Rantsilanraitti, kir-
konkylän keskustan alueella Paavolantien risteyksen pohjoispuolella Sandelsintie 
ja keskustan pohjoispuolella Kiljontie.

107 Seutukaavaliiton laatimien kehitysennusteiden mukaan Rantsilan kirkonkylän 
alueella ennustettiin vuonna 2000 asuvan 700 asukasta, 36,8 % koko kunnan 
väestöstä. (Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkiteh-
ti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan se-
lostus, 8). Todellisuudessa taajamoituminen oli tätä ennustetta voimakkaampaa, 
vuonna 2000 kirkonkylän alueella asui 39,9 % koko kunnan väestöstä eli noin 
850 asukasta. (Vertaa Kunnat.net, http://hosted.kuntaliitto.fi/skriptit/tilastot/
kuntakortti2.asp?knro=682 (13.2.2008) ja Asukasluvun muutos kunnissa 1960–
2006, Sisäasiainministeriön internet-sivut, http://www.intermin.fi/intermin/
images.nsf/files/d0029c582ef02ef8c225736b00326743/$file/asukasluvun%20
muutos%20kunnissa%201960-2007.xls (7.11.2007).

108 Esim. Kuntasuunnitelma vuosille 1979–1983 1978, 54, 74; Rantsila, kirkonseudun 
rakennuskaavan laajennus, Keinonkankaan alue. Suunnittelukolmio Oy / Suun-



Kuva 8. Rantsilassa edullisten tonttien 
markkinointi nähtiin keinona houkutel-
la kuntaan uusia asukkaita. Eurotontti-
kampanja käynnistettiin vuonna 2003. 
Kampanjan tavoitteena oli saada kunnan 
alueelle vuosittain vähintään 10–15 uutta 
omakotitaloa. Kunnanvaltuuston hyväksy-
män päätöksen mukaisesti kunta luovutti 
jokaiselle pysyvään asumiskäyttöön kaa-
va-alueelle omakotitalon rakentavalle nor-
maalit omakotitalon sähkö-, vesi- ja viemä-
riliittymät korvauksetta. Euron tonttien 
mainonnassa hyödynnettiin maaseutuun 
asuinympäristönä liitettäviä positiivisia 
mielikuvia korostamalla turvallisuutta ja 
lapsiystävällisyyttä. 
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Rakennuskaava-aluetta laajennettiin 1980-luvun sekä 2000-luvun kulu-
essa. Keskustan pohjoispuolelle sijoittuvien Keinonkankaan ja Hiukalan-
kankaan alueiden rakennuskaavat vahvistettiin vuosina 1980 ja 1989109. 
Keinonkankaan ja Hiukalankankaan alueet muodostuivat pääasiassa 
erillispientalojen (AO) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinra-
kennusten (AR) korttelialueista. Molempien kaavojen laatimisesta vas-
tasi oululainen suunnittelutoimisto Suunnittelukolmio Oy. Hiukalankan-
kaan pohjoispuolelle kaavoitettiin vuonna 2004 Tuohimaan alue110. Se 
muodostui erillispientalojen (AO) kortteleista sekä teollisuus- ja varasto-
rakennusten (T, TY) kortteleista, jotka sijoittuivat alueen pohjoislaidalle 
ja valtatien 4 varrelle. Kaavan laati Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Rant-
silasta. Keinonkankaan, Hiukalankankaan ja Tuohimaan asuinalueet 
hahmottuivat kirkonkylän keskustasta erillisiksi kokonaisuuksiksi. Toi-
sistaan erillisiä asuinalueita ympäröivät laajat viheralueet, jotka oli kaa-
voissa määritelty lähivirkistysalueiksi (VL) tai puistoalueiksi (P), sekä 
maatalousalueet (M, MT). Keinonkankaan ja Hiukalankankaan asuin-
alueet toteutuivat pääpiirteissään kaavoissa esitettyjen periaatteiden mu-
kaisina. Tosin rakentaminen toteutui useimmiten siten, että rakennuk-
set sijoittuivat tonttien keskiosiin, huomattavasti kauemmaksi tiealueista 
kuin kaavoissa ohjeellisina määritellyt rakennusalat. Tuohimaan alue oli 
vuonna 2008 vielä kokonaan rakentamatta.

nittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 17.3.1980. Vahvistettu 15.10.1980. Ra-
kennuskaavan selostus, 2.

109 Rantsila, kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Keinonkankaan alue. Suunnit-
telukolmio Oy / Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 17.3.1980. Vahvis-
tettu 15.10.1980; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Hiukalankan-
gas. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 5.4.1989. Vahvistettu 
8.9.1989.

110 Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus, Tuohimaa. Arkkitehtitoimisto 
Pentti Jäntti, Arkkitehtitoimisto Oulun CAD-Keskus Oy, Rantsila, 17.2.2004. Vah-
vistettu 25.3.2004.



Kartta 8. Rantsilan kirkonkylän kaava-
alueiden rajautuminen ja sijainti suhtees-
sa olemassa olevaan rakenteeseen vuon-
na 2008.  Vuoden 1953 rakennuskaavan 
kattamaa keskusta-aluetta ympäröivät 
1980-luvun ja 2000-luvun kuluessa kaa-
voitetut asuinalueet. Ne erottuvat kartalla 
viheralueiksi ja maatalousalueiksi kaa-
voitettujen rakentamattomien alueiden 
ympäröiminä tihentyminä. Kirkonkylän 
keskustan pohjoispuolelle sijoittuvat Kei-
nonkankaan, Hiukalankankaan ja Tuo-
himaan asuinalueet. Niistä kaava-alueen 
pohjoislaidalla sijaitseva laaja Tuohimaan 
alue on vielä kokonaan rakentamatta. Kaa-
va-alue on laajentunut Siikajoen länsiran-
nalle vuonna 2003.
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Kartta 9. Kirkonkylän keskusta-alue 
vuonna 2008 voimassa olevassa ajantasa-
asemakaavassa. 
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Kaava-alue laajentui Siikajoen länsipuolelle vuonna 2004. Tuolloin vah-
vistettiin kirkonkylän keskustan kohdalle Siikajoen länsirannalle sijoittu-
va asemakaavan laajennus111. Kaavan suunnitteli Arkkitehti Pentti Jänt-
ti Rantsilasta. Alue koostui erillispientalojen (AO) korttelialueista, jotka 
sijoittuivat nauhamaisena vyöhykkeenä Siikajoen varrelle. Tontit rajau-
tuivat suoraan jokeen, tonttien joen puoleinen reuna-alue oli määrätty 
istutettavaksi.

Kirkonkylän keskustan alueella olivat vuonna 2008 edelleen voimassa 
vuosina 1983 ja 1985 vahvistetut rakennuskaavat112. Kaavoihin tehtiin 
1980- ja 1990-lukujen kuluessa vain vähäisiä korttelikohtaisia muutok-
sia, joilla ei ollut merkittävää vaikutusta kulttuuriympäristön kehityk-
seen. Poikkeuksena olivat korttelia 24 koskevat, vuosina 1986, 1988 ja 
1995 vahvistetut kaavamuutokset113, jotka mahdollistivat kirkonkylän 
keskustan tuntumassa sijaitsevan lihanjalostustehtaan säilymisen ja laa-
jentumisen.

Kirkonkylän keskustan koillispuolelle, Paavolantien ja valtatien 4 risteys-
alueelle, vahvistettiin vuonna 2006 asemakaavan muutos114. Kaavoitus-
työ tehtiin yhdessä Tiehallinnon kanssa. Kaavassa valtatien 4 ja Paavo-
lantien risteysalueen liikennejärjestelyt poikkesivat selvästi olemassa ole-
vasta tilanteesta: kaava mahdollisti Paavolantien ja valtatien 4 risteyksen 
rakentamisen Tiehallinnon laatiman perusparantamissuunnitelman mu-
kaisesti siten, että Paavolantie liittyi valtatiehen kanavoinnin kautta ny-
kyisen risteysalueen pohjoispuolella ja tien nykyinen suora liittymä val-
tatiehen 4 poistui käytöstä. Kaava oli vuonna 2008 yhä toteuttamatta.

2.4.3. Rantsilan kirkonkylä vuonna 2001 – kartta-analyysi

Maisema-aluetyöryhmän laatiman maisemamaakuntajaon mukaan 
Rantsilan kirkonkylän alue kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan, 
Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko -alueeseen, jolle tyypillisiä 
piirteitä ovat merta kohti laskevat joet ja jokilaaksoissa sijaitsevat yleensä 
kapeat viljellyn maan vyöhykkeet.115 Maisemamaakunnalle tyypillisiksi 
määriteltyjen ominaispiirteiden mukaisesti Rantsilan kirkonkylän seu-

111 Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus, Siikajoen länsiranta.  Arkkitehti 
Pentti Jäntti, Rantsila, 29.8.2003. Vahvistettu 24.2.2004.

112 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983; Rantsila, kirkonky-
län rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa 
Pennala, 3.11.1982. Vahvistettu 1.6.1983; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan 
muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 31.7.1984. 
Vahvistettu 24.7.1985.

113 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehti Jouni Laitinen, 25.3.1986. Vahvistettu 4.8.1986; Rantsila, kirkonkylän ra-
kennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 
31.3.1988, 30.5.1988. Vahvistettu 7.9.1988; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaa-
van muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 30.5.1988. 
Vahvistettu 30.12.1988; Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkiteh-
titoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila, 23.11.1994. Vahvistettu 2.3.1995.

114 Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos, E75-tien risteysalue. Aluearkkitehti 
Kai Tolonen, Rantsila, 24.5.2006. Vahvistettu 30.5.2006. 

115 Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 15–17; 35.
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dulla asutus keskittyy Siikajokilaaksoon jokien rantamalle sekä tihenty-
miksi pienille kumpareille. Nauhamaista, asuttua ja viljeltyä jokilaaksoa 
reunustavat asumattomat, suoperäiset selännealueet.116

Asuinpaikkojen ja viljelysalueiden sijainti noudattaa vuoden 2001 kartan 
mukaan pääpiirteissään edelleen samoja periaatteita kuin 1700-luvulla. 
Rakentaminen tukeutuu maastonmuotoihin ja tiestöön. Tästä poikkeavat 
kirkonkylän keskustan ympärille 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa ra-
kentuneet asuinalueet. Joen partaalla sekä joesta erkanevien kapeiden 
sivuhaarojen varsilla on vanhoja, jo vuosien 1766–1767 ja 1863 kartoilla 
näkyviä asuinpaikkoja. Vanhoista kantatiloista monet sijaitsevat edelleen 
entisillä paikoillaan. Pappila sijoittuu kirkonkylän keskustan pohjoispuo-
lelle vanhan kirkon paikan tuntumaan, mutta vanhan pappilan, Lampe-
lan, nimi näkyy yhä paikannimenä jokivarressa keskustan eteläpuolella.

Vuosien 1766–1767 ja 1863 tilanteista poiketen asuinalueet ja viljelys-
alueet eivät enää muodosta yhtenäistä kokonaisuutta samoin kuin vielä 
1950-luvulla, vaan ne erottuvat omiksi erillisiksi alueikseen. Viljelysalu-
eet keskittyvät pääasiassa jokilaakson alaville maille matalien kumparei-
den väliin rajautuville alueille, missä ne ympäröivät kumpareiden rinteil-
le keskittynyttä asutusta. Asutuksen lomassa ei ole enää viljeltyjä peltoja, 
vaan ainoastaan paikoin pieniä jäänteitä paikalla aikanaan sijainneista 
pelto- ja niittymaista. Vuoden 1956 tilanteeseen verrattuna rakennetut 
alueet ovat laajentuneet ja levittäytyneet Toppilankankaan rinteille, kir-
konkylän keskustaa ympäröiville entuudestaan viljelyskäytössä olleille 
alueille. Kirkonkylän keskustan lounaispuolella raitin ja joen väliin ra-
jautuvat viljelysalueet ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennet-
tu asuinalueiksi, mikä on vaikuttanut kirkonkylän keskustan ja Siikajoen 
väliseen suhteeseen. Kartalla näkyy edelleen selkeästi Siikajoen olennai-
nen asema kirkonkylän paikan ja sen rakenteen muodostumisessa. Jokiu-
oman kulku määrittelee yhdessä maastonmuotojen kanssa kirkonkylän 
perusmuodon, rakenteen ja rajat. Maastossa joki ei kuitenkaan hahmotu 
osaksi kirkonkylää yhtä selkeästi kuin kartalla.

Siikajokilaaksoon sijoittuville kumpareille rakentunut kirkonkylän kes-
kusta ja sitä ympäröivät asuinalueet erottuvat tihentyminä jokea ympä-
röivän viljelysmaiseman keskellä. Kirkonkylän keskusta on rakentunut 
Toppilankankaan rinteille. Kirkonkylän keskipisteenä erottuu kartalla 
edelleen hautausmaan ympäröimä kirkko. Kirkon kaakkoispuolella on 
kookas teollisuusrakennus, joka poikkeaa mittakaavaltaan muusta kes-
kustan rakennuskannasta selvästi. Kirkon lounaispuolella raitin varrella 
rakennukset tukeutuvat tiiviisti Toppilankankaan jokea kohti laskevaa 
rinnettä myötäilevään vanhaan maantiehen, samoin kuin vuoden 1956 
kartalla.

Kirkonkylän keskusta on kokonaisuutena selkeästi rajautuva ja hahmo-
tettava. Hahmotettavuutta helpottavat kirkonkylän maiseman ominais-
piirteisiin tukeutuva perusmuoto sekä sen pieni koko. Kirkonkylä rajau-
tuu maiseman muotojen mukaisesti. Kolmella ilmansuunnalla – lännes-
116 Vertaa Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 35.
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sä, etelässä ja idässä – raja on varsin selvästi havaittavissa. Lännessä ra-
kentaminen rajautuu Siikajokeen, etelässä Rantsilanraitin ja valtatien 
risteykseen, ja idässä valtatiehen 4. Kartalla näkyvät valtatien 4 itäpuo-
lelle rakentunut asuinalue ja joen länsipuolen rakennetut ranta-alueet 
eivät hahmotu maastossa osaksi taajamarakennetta. Pohjoisessa rajaa on 
vaikea määritellä. Nauhamainen tiivis raittiin tukeutuva taajamaraken-
ne päättyy Paavolantien risteykseen, josta se vähitellen harvenee kohti 
pohjoista. Keskustan pohjoislaidalle vanhojen teiden väliin rajautuville 
entisille viljelysalueille 1970-luvulta lähtien rakennettujen asuinaluei-
den rakenne ja mittakaava poikkeavat selvästi kirkonkylän keskustalle 
ominaisista piirteistä. Suurikokoiset rakennukset sijoittuvat maastoon 
vapaasti, ne eivät raittiympäristölle tyypilliseen tapaan tukeudu maas-
tonmuotoihin tai tiestöön. Muusta rakennuskannasta erottuu Keinontien 
varrella sijaitseva terveyskeskus. Kirkonkylän pohjoispuolelle Siikajokea 
reunustaville kumpareille rakennetut Keinonkankaan ja Hiukalankan-
kaan asuinalueet hahmottuvat kirkonkylän keskustasta erillisiksi koko-
naisuuksiksi.

Jokivartta myötäilevät vanhat maantiet toimivat edelleen kirkonkylän 
rakenteen runkona. Vanhat tiet, kuten joen itäpuolella kulkeva maantie, 
Keräläntie–Rantsilanraitti–Sandelsintie–Kiljontie, siitä keskustan poh-
joispuolella erkaneva Savontien oikaisu, Keinontie, sekä joen yli länteen 
kulkeva maantie, Ruukintie, noudattavat edelleen samoja linjauksia kuin 
vuosien 1766–1767 ja 1863 kartoilla. Raitilta valtatien 4 yli itään kulkeva 
Paavolantie on valmistunut 1950-luvun lopulla. Tie jatkuu valtatien 4 itä-
puolella Kärsämäntienä ja yhdistyy vanhaan Kärsämän kylään johtavaan 
maantiehen. Valtatien 4 oikaisu ja Paavolantie–Kärsämäntie noudatta-
vat vuoden 1953 rakennuskaavassa esitettyjä linjauksia. Muusta tiestöstä 
poikkeaa valtatie 4, joka hahmottuu sekä kartalla että maastossa selvästi 
kirkonkylän ulkopuolelle rajautuvaksi ohikulkutieksi.

2.5. Kulttuuriympäristön muutokset

2.5.1. Rantsilan kirkonkylän keskusta-alueen muutosten tarkastelu 
rakeisuuskarttojen avulla

Rantsilan kirkonkylän keskustaa vuosina 1950, 1968 ja 2008 kuvaavat 
analyysikartat kertovat taajaman kokonaisrakenteessa, rakeisuudessa ja 
rakennusten mittakaavassa 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtu-
neista muutoksista.

Vuoden 1950 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla kirkonkylän kes-
kusta, joka on rakentunut Siikajoen itäpuolella sijaitsevan Toppilankan-
kaan lännen puoleiselle rinteelle maiseman korkeimmalla kohdalla sijait-
sevan kirkon ympärille, hahmottuu kokonaismuodoltaan ja rajaukseltaan 
selkeänä, ympäristöstään erottuvana kokonaisuutena. Pienikokoinen 
taajama on tiivis ja selkeästi hahmottuva. Keskustaa ympäröi rakentama-
ton viljelysmaisema, joka näkyy rakeisuuskartalla latojen täplittämänä 
alueena. Toppilankankaan pohjoispuolella on vanhaa asutusta, kartalle 
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on merkitty teksti sotilastorppa samalle paikalle kuin vuosina 1766–1767 
ja 1863 laadituilla kartoilla.

Vuoden 1950 rakeisuuskartalla näkyy selvästi maastonmuotojen merki-
tys taajaman kokonaisrakenteen kehityksen tärkeimpänä taustatekijänä. 
Taajamarakenne tukeutuu Siikajoen itäpuolella kulkevaan vanhaan, jo 
1700-luvun lopulla paikalleen rakennettuun maantiehen. Tie hahmottuu 
myös rakeisuuskartalla selkeästi taajaman päätieksi. Linjaukseltaan kaa-
reva tie myötäilee kirkolta länteen kohti jokea laskevaa rinnettä. Maas-
tonmuotojen sallimat lähtökohdat näkyvät tien linjauksessa ja sen myötä 
taajaman kokonaishahmossa: taajama on perusmuodoltaan nauhamai-
nen ja tien linjausta myötäillen kaartuva. Tien sijainti suhteessa taaja-
marakenteeseen hahmottuu analyysikartalla selvästi asutusrakenteen ja 
sille ominaisen hierarkian perusteella. Tiehen tukeutuvien pihapiirien 
päärakennukset, jotka eroavat muista pihaa ympäröivistä rakennuksis-
ta niitä suurempina, sijoittuvat tien suuntaisina tiiviisti sen varrelle. Tie 
erottuu kartalla rakennusten kahden puolen rajaamana pitkänä ja ka-
peana nauhana. Nauhamaista taajamaa jäsentävät paikoin tihentymät ja 
aukkopaikat. Raitin eteläpäässä tietä ympäröivät maatilojen pihapiirit. 
Taajamarakenne tiivistyy kirkon pohjoispuolella kohti raitin ja kirkonky-
lään lännestä Siikajoen yli johtavan Raahentien risteystä. Risteysalueen 
eteläpuolella raittia tiiviinä rivistönä rajaavat rakennukset muodostavat 
kirkonkylän keskustan keskipisteeksi hahmottuvan tihentymän. Raitin 
itäreunalla kirkon ja kirkkoa ympäröivän hautausmaan kohdalla taas 
raittia rajaavien rakennusten muodostama nauha katkeaa, mikä koros-
taa kirkon merkitystä maamerkkinä ja kirkonkylän tärkeimpänä merk-
kirakennuksena.

Vuosien 1968 ja 2008 tilannetta kuvaavilla rakeisuuskartoilla näkyy taa-
jamarakenteen laajentuminen Toppilankankaan pohjois- ja itäpuolella si-
jaitseville alueille. Vuoteen 1968 mennessä kirkonkylän keskustan poh-
joispuolelle, Keinontien ja Paavolantien väliin rajautuvalle alueelle, on 
rakentunut uusi asuinalue. Valtatien 4 uuden linjauksen rakentamisen 
myötä taajamarakenne on levinnyt kirkonkylän keskustasta valtatielle 
johtavan Paavolantien varrelle sekä valtatien 4 varrelle ja sen itäpuo-
lelle. Sekä Paavolantien että valtatien 4 linjaukset näkyvät kartalla ra-
kennusten harvakseltaan reunustamina rakentamattomina vyöhykkeinä. 
Vuoteen 2008 mennessä valtatien 4 itäpuolelle vuonna 1953 kaavoitet-
tu asuinalue on täydentynyt ja keskustan pohjoispuolelle on kaavoitettu 
ja rakennettu uusia asuinalueita. Taajamarakenteen laajentumisen sekä 
taajaman kokonaisrakenteessa ja asutusrakenteessa ajan mittaan tapah-
tuneiden muutosten seurauksena Rantsilan kirkonkylästä on muodostu-
nut kerroksellinen, eri-ikäisistä ja ominaispiirteiltään erityyppisistä alu-
eista muodostuva kokonaisuus.

Kirkonkylän keskustassa raittiympäristö erottuu edelleen sekä vuoden 
1968 että vuoden 2008 kartalla tiiviinä nauhamaisena kokonaisuutena. 
Toisaalta molemmilla kartoilla ovat näkyvissä raitin pohjoispäässä, sen 
ja Paavolantien risteyksen ympärillä, rakennuskannan uusiutumisen ja 
vanhojen rakennusten purkamisen seurauksena tapahtuneet muutok-



Kartta 11. Rantsilan kirkonkylän kes-
kusta vuonna 1950. Kartalla ei ole esitetty 
Siikajoen länsipuolella sijaitsevaa asutusta.

Kartta 12. Rantsilan kirkonkylän keskus-
ta vuonna 1968. 
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Kartta 13. Rantsilan kirkonkylän keskus-
ta vuonna 2008. 
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set. Vuoden 1968 kartalla pääteiden risteystä ympäröivät uudet liikera-
kennukset näkyvät rakeisuuskartalla raitin varressa sijaitsevia vanhoja 
rakennuksia suurempina. Ne sijoittuvat tonteilleen tiealueista sisäänve-
dettyinä, joten risteysalue erottuu rakeisuuskartalla vuoden 1950 tilan-
teeseen verrattuna selvästi laajempana. Risteyksen lounaiskulmassa si-
jaitseva osuuskaupan päämyymälärakennus rajaa kuitenkin yhä tiiviisti 
tiealuetta ja sen eteläpuolella raitin varrella sijaitsevat rakennukset muo-
dostavat taajamarakennetta jäsentävän tihentymän. Sen sijaan vuoden 
2008 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla raitin ja Paavolantien ris-
teysalue erottuu laajana, taajamarakennetta hajottavana aukkopaikka-
na, mitä korostaa risteyksen lounaiskulmassa osuuskaupan myymälän 
paikalla sijaitseva tyhjä tontti. Vuosien 1950, 1968 ja 2008 karttojen ver-
tailun perusteella näkyy, kuinka raitilla tiiviisti rakennusten rajaama 
alue on ajan mittaan lyhentynyt. Vuoden 2008 rakeisuuskartalla koko 
taajamalle vielä vuonna 1950 tyypillinen nauhamainen, tiivis ja selkeä 
perusrakenne on hahmotettavissa enää Paavolantien risteysalueen etelä-
puolella. Risteyksen ympäristössä ja sen pohjoispuolella taajamarakenne 
on muuttunut väljäksi ja hajanaiseksi. Paavolantien pohjoispuolella vielä 
vuoden 1950 kartalla taajamarakenteen runkona toimiva vanha maantie 
erottuu leveänä, rakennusten harvana rivistönä reunustamana vyöhyk-
keenä, rakentaminen ei enää selkeästi tukeudu tiehen.

Vuoden 1950 rakeisuuskartalla asutusrakenne muodostuu pihapiireistä. 
Asuinrakennukset ja talousrakennukset rajaavat keskelleen erikokoisia 
ja eriluonteisia, hierarkialtaan toisistaan poikkeavia julkisia, puolijul-
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kisia ja yksityisiä pihatiloja. Myös julkisten rakennusten ja liikeraken-
nusten kortteleissa päärakennukset sekä talousrakennukset ja varasto-
rakennukset ryhmittyvät pihapiirien ympärille, päärakennukset sijait-
sevat tien varressa ja talousrakennukset rajaavat pihoja niiden takana. 
Vuoden 1968 kartalla ympäristöstään erottuvat erityisesti raitin ja Paa-
volantien risteyksen luoteiskulmaan 1960-luvulla rakennetut rivitalot. 
Kookkaat rakennukset sijoittuvat tonteilleen vapaasti, niiden väliin jää 
suuria avoimia piha-alueita, jotka eivät rajaudu pihapiireiksi. Keskustan 
pohjoispuolelle 1950- ja 1960-lukujen kuluessa vuonna 1953 vahvistetun 
rakennuskaavan pohjalta rakentuneella asuinalueella taajamarakentees-
sa on paikoin hahmotettavissa asuinrakennusten ja talousrakennusten 
väljästi rajaamia pihatiloja, vaikka alue onkin rakenteeltaan raittiympä-
ristöä väljempi. Vuoden 2008 rakeisuuskartalla voidaan erottaa rakei-
suudeltaan ja mittakaavaltaan toisistaan poikkeavia kerroksia. Vuosien 
1950 ja 1968 kartoilla näkyvät vanhat alueet, raittimiljöö ja keskustan 
pohjoispuolelle sijoittuva asuinalue, erottuvat niitä uudemmista alueista 
selvästi poikkeavina kokonaisuuksina. Kirkonkylän keskustan pohjoislai-
dalle 1970- ja 1980-lukujen kuluessa rakennetuilla asuinalueilla asutus-
rakenne muodostuu yksittäisistä rakennuksista, jotka sijoittuvat vapaasti 
tonttien keskiosiin. Eniten vanhoista asuinalueista rakeisuudeltaan poik-
keavat keskustan pohjoisreunalla sijaitsevat rivitalokorttelit, joissa suuri-
kokoiset rakennukset sijoittuvat väljästi laajojen, avointen piha-alueiden 
ympärille.

Rakennusten koko on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa selvästi suu-
rentunut. Samalla eri rakennustyyppien – lähinnä julkisten rakennusten 
ja liikerakennusten – keskinäinen kokohierarkia on muuttunut. Vuoden 
1950 rakeisuuskartalla muita suurempina erottuvat kirkko sekä Siika-
joen yli johtavan sillan tuntumassa sijaitsevat Rantsilan Osuusmeijerin 
rakennukset. Muut rakennukset ovat niitä selvästi pienempiä. Raitin var-
rella hivenen muita asuinrakennuksia suurempana erottuu Aleksanterin 
kansakoulu. Kirkonkylän keskustan alueella muuta rakennuskantaa suu-
rempina erottuvat siten tärkeimmät julkiset rakennukset, kirkko ja kou-
lu. Samaan tapaan vuoden 1968 tilannetta kuvaavalla kartalla kirkon ja 
meijerin ohella muusta rakennuskannasta kooltaan poikkeavat koulura-
kennukset, Aleksanterin kansakoulun ja joen väliin vuonna 1958 raken-
nettu uusi kansakoulu sekä keskustan pohjoislaidalla sijaitsevat vuosina 
1961 ja 1967 valmistuneet koulurakennukset. Niiden lisäksi muita suu-
rempina erottuvat raitin ja Paavolantien risteystä ympäröiville tonteille 
1960-luvun kuluessa rakennetut liikerakennukset, niiden luoteispuolella 
sijaitsevat rivitalot, kirkonkylän pohjoislaidalla Kiljontien varressa sijait-
seva Tielaitoksen tukikohta sekä Paavolantien ja valtatien 4 risteyksen 
lounaiskulmassa sijaitseva vuonna 1963 valmistunut urheilutalo.

Vuoden 2008 kartalla on kaksi selkeästi muita kookkaampaa rakennus-
ta: keskustan tuntumassa kirkon ja valtatien 4 välisellä alueella sijaitse-
va Kylmänen Food Oy:n lihanjalostuslaitos, joka on rakennettu useassa 
eri vaiheessa 1970-luvulta lähtien, sekä kirkonkylän pohjoispuolella si-
jaitseva vuonna 1986 rakennettu terveyskeskus. Seuraavaksi suurimpina 
kartalla erottuvat liikerakennukset, raitin ja Paavolantien risteysalueen 
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ympärillä sijaitsevat, 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut S-marketin ja K-
marketin liikerakennukset sekä Paavolantien pohjoispuolella sijaitsevat, 
1960- ja 2000-luvuilla rakennetut säästöpankin ja osuuspankin liikera-
kennukset ja 2000-luvun alussa rakennettu kauppiastavaratalo. Julkisis-
ta rakennuksista suurimpia ovat keskustan pohjoisreunalle 1960-luvun 
kuluessa rakennettujen 2000-luvun alussa purettujen koulurakennusten 
paikalle sijoittuvat Gananderin koulu vuodelta 2003, liikuntahalli vuo-
delta 2004 ja kirjastotalo vuodelta 1987 sekä kirkon ja raitin väliin vuon-
na 1973 valmistunut seurakuntatalo. Vanhat maamerkkirakennukset, 
kirkko ja kansakoulu, eivät enää hahmotu rakeisuuskartalla kooltaan sel-
keästi muita suurempina merkkirakennuksina, kuten vielä vuoden 1968 
kartalla. Tähän on syynä myös rakennusten sijainti taajamarakenteessa: 
sekä vuoden 1950 että vuoden 1968 kartalla kirkkoa ympäröivät puis-
toalueet – avoimen, rakentamattoman alueen keskellä sijaitseva kirkko 
hahmottuu ympäristöstään erottuvaksi merkkirakennukseksi. Vuoden 
2008 tilannetta kuvaavalla kartalla kookas teollisuusrakennus sijoittuu 
lähelle kirkkoa, joka ei enää erotu entiseen tapaan selkeästi ympäristös-
tään. Tämä on havaittavissa myös maastoanalyysin perusteella.

2.5.2. Rantsilanraitin ympäristö

Rantsilan kirkonkylän keskusta-alueeksi hahmottuvat kirkonkylänraitti 
sekä raitin ja sen kanssa risteävän Paavolantien risteysaluetta ympäröi-
vät korttelit. Vielä 1900-luvun puolivälissä kirkonkylän keskusta tukeu-
tui selkeästi pohjois-eteläsuuntaiseen raittiin. Keskustan painopistealu-
eeksi hahmottui raitin pohjoispää, kirkon ja raitilta Siikajoen yli länteen 
johtavan maantien117 väliin rajautuva alue. Vanhojen teiden risteyksestä 
itään johtava Paavolantie rakennettiin 1950-luvun lopulla, minkä jälkeen 
se muodostui kirkonkylän toiseksi päätieksi. Nykyään suurin osa kirkon-
kylän kaupallisista palveluista keskittyy raitin ja Paavolantien risteystä 
ympäröiville korttelialueille sekä Paavolantien varrelle.

Rantsilan raitista rakentui 1900-luvun alkuun mennessä perusmuodol-
taan nauhamainen kirkonkylän selkärankana toimiva kokonaisuus. Ra-
kentaminen tukeutui raittiin. Asutus muodostui tietä ympäröivistä pi-
hapiireistä. Pihapiireissä päärakennukset, joissa useimmiten oli paitsi 
asuintiloja myös julkisia tiloja, kuten maaseutukauppiaiden kauppapuo-
teja ja muita liiketiloja, sijoittuivat tien suuntaisina raitin varrelle. Ta-
lous- ja varastorakennukset sijaitsivat pihojen ympärillä niiden takana.

Raittiympäristöä 1900-luvun alussa kuvaavassa valokuvassa rakennuk-
set rajaavat tietä harvaan rakennettuna nauhana. Yksikerroksiset raken-
nukset myötäilevät väljästi tien linjausta. Suurin osa niistä on satulakat-
toisia, vuoraamattomia hirsirakennuksia, ikkunoissa on vaaleiksi maala-
tut vuorilaudat. Tontteja rajaavat paikoin aidat ja rakennusten väleissä 
tien varrella kasvavat puut. Muusta rakennuskannasta erottuu kookas 

117 Raitilta Siikajoen yli länteen johtava maantie oli 1900-luvun alkupuolella nimel-
tään Raahentie. Vuonna 1953 vahvistetussa rakennuskaavassa vanha Raahentie 
jatkuu raitilta uutta tielinjausta myöten itään ja edelleen valtatien 4 ylitse. Raken-
nuskaavassa tien nimi on Paavolantie.
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aumakattoinen manttaalikunnan lainajyvämakasiini, joka sijaitsee rai-
tin varrella kirkon lounaispuolella. Rakennusta ympäröi avoin, rakenta-
maton alue – kirkkoa ympäröivä kirkkomaa sekä kirkon ja raitin välisel-
le alueelle makasiinirakennuksen eteläpuolelle sijoittuva aidan rajaama 
markkinakenttä – mikä korostaa sen merkitystä tunnuskuvanomaisena 
maamerkkirakennuksena.

Nykyään raitti hahmottuu edelleen taajamarakenteen selkärangaksi, jo-
hon rakentaminen tukeutuu. Raitti noudattaa pääpiirteissään samaa lin-
jausta kuin vuosina 1766–1767 laadituilla kartoilla. Raitilla miljöö on 
säilynyt ominaispiirteiltään samankaltaisena kuin 1900-luvun alussa. Pi-
hapiirit reunustavat tietä harvaan rakennettuna nauhana. Paikoitellen 
tiiviinä rivistönä tien varressa sijaitsevat rakennukset muodostavat taa-
jamarakennetta jäsentäviä tihentymiä. Rakennusten ohella tietä rajaavat 
tontteja ympäröivät aidat sekä rakennusten väleistä katutilaan työntyvä 
puusto. Raittia pitkin avautuu sarja rakennusten ja kasvillisuuden rajaa-
mia näkymiä. Rakennusten lomasta avautuu myös kapeita näkymiä tie-
tä reunustavien pihapiirien sisään. Raittiympäristö on tilarakenteeltaan 
hierarkinen – tontteja ympäröivät aidat ja kasvillisuus erottavat julkisen 
tiealueen rakennusten edustalle muodostuvista puolijulkisista pihatilois-
ta. Raittia reunustavien julkisten rakennusten, liikerakennusten ja asuin-
rakennusten takana puolijulkisia, puoliyksityisiä ja yksityisiä pihapiirejä 
rajaavat varasto- ja talousrakennukset.

Vuonna 2008 otetussa valokuvassa lainajyvämakasiini sijaitsee entisellä 
paikallaan raitin varrella. Rakennuksen suhde ympäristöönsä on muut-
tunut, kun sitä vielä 1900-luvun alussa ympäröimä avoimeksi raivattu 
alue on kasvanut puistomaiseksi viheralueeksi 1900-luvun alkupuolis-
kon kuluessa. Vuoden 1953 rakennuskaavassa kirkkomaan ja raitin väliin 
rajautuva alue oli määritelty, tuolloin vallitsevan tilanteen mukaisesti, 
rakentamattomaksi viheralueeksi118. Vanha manttaalikunnan lainajyvä-
makasiini hahmottuu edelleen, sekä toimintansa että sijaintinsa vuok-
si, tunnuskuvanomaiseksi merkkirakennukseksi. Rakennus on toiminut 
koko historiansa ajan merkittävänä julkisena rakennuksena. Lainajyvä-
makasiini siirtyi seurakunnan omistukseen ja se kunnostettiin seurakun-
tataloksi vuonna 1951, vuodesta 1973 saakka se on toiminut kotiseutu-
museona119. Rakennus sijaitsee paikassa, jossa raittia rajaava rakennus-
rivistö katkeaa kirkkoa ympäröivän laajan, kookasta puustoa kasvavan 
puistoalueen kohdalla. Alueelle vuonna 1983 vahvistetussa rakennus-
kaavassa120 hautausmaan ja sen ympäristön olemassa oleva puusto on 
määrätty säilytettäväksi. Lainajyvämakasiinin eteläpuolella raittia reu-
nustava puistoalue jäsentää ja elävöittää miljöötä.

118 Kaavamääräyksissä ei määritellä tarkasti alueen käyttötarkoitusta, se on määritel-
ty muiden kaavaan merkittyjen viheralueiden tapaan viljelys-, metsä-, puisto- ym. 
rakentamattomaksi alueeksi. (Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Ark-
kitehti Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953).

119 Esim. Kotiseutumme 2002, 515; Vilmusenaho 1985, 55.
120 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-

kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.



Kuva 9. Näkymä Paavolantien risteykses-
tä etelään kohti Rantsilanraittia. 

Kuva 10 ja Kuva 11. Rantsilan raitti 
1900-luvun alussa ja vuonna 2008.  Raitin 
länsireunalla tietä reunustavat asuinra-
kennukset, tien itäpuolella maamerkkira-
kennuksena erottuu lainajyvämakasiini. 
1900-luvun alun valokuvassa makasiini-
rakennusta ympäröi avoin, puuttomaksi 
raivattu alue, vuoden 2008 kuvassa puis-
toalue.
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Rantsilanraitin ympäristössä olennaisen osan miljöötä muodostaa vanha 
rakennuskanta. Valtaosa raitin varrella, pohjoisessa Paavolantien risteyk-
seen ja etelässä valtatien 4 risteykseen rajautuvalla alueella, sijaitsevista 
olemassa olevista rakennuksista on rakennettu vuosien 1880–1920 väli-
senä aikana.

Raittia reunustavista rakennuksista vanhimpia ovat kirkonkylän tär-
keimmät julkiset rakennukset: vuosina 1785 ja 1788 rakennetut kirkko ja 
kellotapuli, vuonna 1870 rakennettu lainajyvämakasiini ja vuonna 1882 
rakennettu kansakoulu. Raittiin tukeutuvien pihapiirien nykyisistä pää-
rakennuksista vanhimmat, kuten Toppila, Niku, Haapala, Jokela, Kirkko-
Toppila, Rinne, Pukki, Leinonen, Junden, Lahti ja Jylhä, on rakennettu 
vuosien 1880–1900 välisenä aikana.121 Pihapiirejä ympäröivistä talous-
rakennuksista osa on tätä vanhempia.122 1920- ja 1930-lukujen kuluessa 
on rakennettu mm. Kunnas ja Koukkari sekä muusta rakennuskannasta 
poikkeava, tyyliltään funktionalistinen ja jo alun perin liikerakennuk-
seksi suunniteltu Mällisen matkakoti. Raittia reunustavien pihapiirien 
lomaan on rakennettu 1920-, 1930- ja 1940-lukujen kuluessa muutamia 
pieniä asuinrakennuksia.123 Raitin varrella on vain muutama 1900-luvun 
puolivälin jälkeen valmistunut rakennus. Kirkon edustalla raitin varrel-
la sijaitseva seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1973, rakennusta on 
laajennettu vuonna 1995.124 Kansakoulun eteläpuolella on kaksi vuonna 
1997 valmistunutta asuinrakennusta, ne sijaitsevat 1990-luvun alkupuo-
lella palaneen vanhan liikerakennuksen tontilla. Raitin eteläpäässä on 
kaksi 1960-luvulla rakennettua asuinrakennusta.

Raittiympäristössä taajamarakenteessa on hahmotettavissa tiiviydeltään 
ja rakeisuudeltaan erityyppisiä alueita. Raitin eteläosassa, valtatien 4 ja 
kirkon väliin rajautuvalla alueella, tietä ympäröivät vanhojen maatilojen 
pihapiirit. Ne rajaavat tietä harvana nauhana. Päärakennukset sijoittuvat 
useimmiten tien varrelle tien suuntaisina. Rakennusten ohella tärkeän 
osan raittimiljöötä muodostaa kasvillisuus. Raittia rajaavat rakennusten 
väleissä kasvavat puut ja paikoin tontteja ympäröivät pensasaidat. Kir-
kon pohjoispuolella taajamarakenne tiivistyy kohti raitin ja Paavolantien 
risteystä. Pitäjänmuseon ja Mällisen matkakodin väliin rajautuvalla alu-
eella tietä tiiviisti reunustavat tien suuntaiset rakennukset muodostavat 
tihentymän, samoin kuin vuoden 1950 tilannetta kuvaavalla rakeisuus-

121 Esim. Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, 
Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983. Raken-
nuskaavan selostus, liite 4. Vertaa Jäntti 1992, liite 2; Kuipers 2007, 51–69.

122 Talousrakennusten tarkat rakentamisajankohdat eivät ole tiedossa. Kirkonkylän 
keskustan alueella sijaitsi 1700-luvun lopulla Toppilan tila, joka näkyy vuosina 
1766–1767 laaditulla veromittauskartalla nimellä Tåppi. Tältä ajalta on peräisin 
esim. lähelle vanhan kantatilan paikkaa sijoittuvan nykyisen Toppilan tilan piha-
piirissä sijaitseva läpiajettava luhtiaitta, joka on rakennettu vuonna 1782. Toppi-
lan tila jaettiin ajan mittaan osiin, kantatilasta ovat muodostuneet mm. Kirkko-
Toppila, Niku, Pukki, Haapala, Rinne ja Jokela. (Simojoki (toim.) 2006, 150–151; 
vertaa Kuipers 2007, 69).

123 Esim. Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, 
Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983. Raken-
nuskaavan selostus, liite 4. Vertaa Jäntti 1992, liite 2; Kuipers 2007, 51–69.

124 Esim. Kotiseutumme 2002, 515. Seurakuntatalon on suunnitellut arkkitehtiyliop-
pilas Vesa Lammi, laajennuksen arkkitehti Pentti Jäntti.



Kuva 12. Kirkon eteläpuolella tietä rajaa-
vat harvana nauhana vuosina 1880–1900 
rakennetut asuinrakennukset.  Tien itä-
puolella kuvassa vasemmalla näkyvät 
Pukin ja Nikun, tien länsipuolella kuvassa 
oikealla Leinosen päärakennukset.

Kuva 13. Paavolantien risteyksen ete-
läpuolella raittia tiiviisti rajaavat raken-
nukset – Mällisen matkakoti, Savaloja 
(Tuomaala), Aleksanterin kansakoulu ja 
Junden (Rantsilan Osuuskassan rakennus) 
– muodostavat taajamarakennetta jäsentä-
vän tihentymän, joka vielä 1900-luvun jäl-
kipuoliskolla hahmottui kirkonkylän kes-
kustan tärkeimmäksi painopistealueeksi. 
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kartalla. Rakennusten ohella tiealuetta rajaavat kookkaat yksittäispuut ja 
tontteja ympäröivät matalat lauta-aidat.

Rantsilan raitti on kokonaisuutena arvotettu valtakunnallisesti merkit-
täväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Vuonna 1993 ilmestyneessä 
Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisussa Rakennettu kulttuu-
riympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympä-
ristöt mainitaan ”Rantsilan kirkonkylän raittinäkymä (Kirkonseutu)”. Lu-
ettelon mukaan Rantsilan kirkon tuntumassa on säilynyt ”kappale van-
haa kirkonkylän raittinäkymää”. Raitin varrella mainitaan olevan mo-
nia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Niistä nimeltä mai-
nitaan kirkkorakennukset, Simon Jylkkä-Silvénin johdolla vuonna 1785 
rakennettu puukirkko, vuonna 1788 rakennettu kellotapuli ja kirkkotar-
hassa sijaitseva paanukattoinen ruumishuone, vuonna 1882 valmistunut 
Aleksanterin kansakoulu, manttaalikunnan lainajyvämakasiinissa toimi-
va pitäjänmuseo, Söderbergin museokartano, ulkomuseoalue jolle on siir-
retty vanhoja rakennuksia, sekä kirkonkylän vanhaa rakennuskulttuuria 
edustavina rakennuksina Pukki, Niku, Kunnas ja Mällisen matkakoti.125

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton vuonna 1993 ilmestyneessä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelossa Kirkonkylän rait-
ti on määritelty kokonaisuutena maakunnallisesti arvokkaaksi kohteek-
si. Luettelon mukaan raitin varrella on ”kirkon ja tapulin ohella lukui-
sia eri-ikäisiä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä taajamarakennuksia”. 
Raittikokonaisuuteen kuuluvina mainitaan nimeltä yhteensä seitsemän 
kohdetta: Aleksanterin kansakoulu; pitäjänmuseo; Söderbergin museo-
kartano; useassa osassa rakennettu asuinrakennus Pukki; entinen kieva-
ritalo Niku; vuonna 1938 rakennettu tyyliltään funktionalistishenkinen 
liiketalo Mällisen matkakoti sekä 1920-luvun jugend-vaikutteinen asuin-
talo Kunnas. Erikseen nimeltä mainittujen kohteiden lisäksi luettelon 
mukaan ”tiivistä raittimiljöötä luovat” mm. kunnantoimistona toimiva 
entinen Kirkko-Toppilan talo, Similän luhti sekä Iso-Toppilan talouskes-
kus126, johon kuuluu suuri kaksikerroksinen päärakennus. Kirkonkylän 
raitin ohella kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi kohteiksi on kirkon-
kylän keskustan alueella sijaitsevista rakennuksista luokiteltu Rantsilan 
kirkko ja tapuli; Rantsilan Osuusmeijeri, luettelon mukaan tyypillinen 
1920-luvun meijeri, joka on säilyttänyt alkuperäisen asunsa; Rantsi-
lan viimeinen toiminnassa ollut kestikievari Rahko sekä vanhan kirkon 
paikka ja hautausmaa, ”puustoa kasvava joentöyräs, jossa on jäänteitä 
hautausmaasta”.127 Luettelossa mainitaan kohteiden esittelyn yhteydes-
sä myös muutamia piharakennuksia. Ne on kuitenkin esitelty niukasti ja 
yleispiirteisesti. Raittimiljööseen kuuluvan Pukin pihapiirissä on luette-

125 Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistori-
alliset ympäristöt 1993, 250.

126 Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelossa on tässä kohtaa epä-
tarkkuutta. Iso-Toppilan tila, vanhasta Toppilan kantatilasta erotettu tila, on aiko-
jen mittaan tunnettu mm. nimillä Isonkiven Toppila, Iso-Toppila, Similä ja Toppi-
la. Similän luhti tarkoittaa vuonna 1782 rakennettua Toppilan läpiajettavaa luhti-
aittaa. Se sijaitsee luettelossa mainitun Iso-Toppilan pihapiirissä. (Vertaa Simojoki 
(toim.) 2006, 150 ja Kuipers 2007, 69).

127 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, 
Siikalatva, Raahen seutukunta 1993, 50–52.



Kuva 14. Rakennuksia raitin varrella 
vuonna 2008.  Tietä rajaavat kuvassa va-
semmalla vuosina 1920 ja 1900 rakenne-
tut Savaloja (Tuomaala) ja Keskus, kuvassa 
oikealla vuonna 1882 rakennettu Aleksan-
terin kansakoulu.
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lon mukaan ”vanhoja ulkorakennuksia” ja Kunnaksen yhteydessä mai-
nitaan ”piharakennus”128. Piharakennusten kokonaismäärään tai arvok-
kaiksi luokiteltujen piharakennusten käyttötarkoituksiin ei ole kiinnitet-
ty huomiota. Yksittäisten kohteiden ohella julkaisussa on määritelty ar-
vokkaaksi kokonaisuudeksi Siikajoen varsi, kirkonkylän ja Sipolankylän 
välille sijoittuva suuri yhtenäinen viljelysalue, jonka alueella sijaitsevissa 
talouskeskuksissa on runsaasti perinteistä rakennuskantaa129. Siikajoki-
varren alueeseen kuuluvat kirkonkylän keskustan alue (raittiympäristö) 
sekä joen länsipuolella sijaitseva Männistönkankaan alue, joka maini-
taan luettelossa myös erillisenä maisemakokonaisuutena.

Rantsilan raitti on nähty kunnassa arvokkaana kokonaisuutena, mikä 
on edesauttanut miljöön erityispiirteiden säilymistä. Esimerkiksi vuon-
na 1978 kunnassa vuosille 1979–1983 laaditun kuntasuunnitelman mu-
kaan: ”Perinteisen Rantsilan raitin osalta kiinnitetään erityistä huomiota 
nykyisen rakennuskannan säilyttämiseen, ettei sen alkuperäinen luonne 
ja perusmuoto särkyisi”. Perusteena kuntasuunnitelmassa mainitaan rai-
tin olevan ”tyypillinen kylänraitti, jossa vanhimmat talot ovat 1800-lu-
vulta ja nuorimmatkin jo yli 30 vuotta sitten rakennettuja”, miljöön eri-
tyispiirteiden ohella rakennusten ikä nähdään perusteena niiden säilyt-
tämiselle. Julkaisussa todetaan raitin säilymisen kannalta myönteisenä 
se, että suuri osa rakennuksista on hiljattain peruskorjattu.130

Raitilla on nykyään voimassa vuonna 1983 hyväksytty rakennuskaavan 
muutos131, jossa on kiinnitetty huomiota miljöön ominaispiirteisiin ja nii-
den säilyttämiseen. Kaavassa suurin osa raittia rajaavista rakennuksis-
ta on määrätty suojeltaviksi. Niistä useimpia koskee suojelumerkintä sr 
2. Määräyksellä kielletään rakennusten purkaminen ”ilman pakottavaa 

128 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, 
Siikalatva, Raahen seutukunta 1993, 51.

129 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, 
Siikalatva, Raahen seutukunta 1993, 53.

130 Kuntasuunnitelma vuosille 1979–1983 1978, 25; 56.
131 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-

kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
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syytä” ja pyritään turvaamaan rakennusten sekä niiden rakennustaiteel-
lisesti arvokkaan tai kyläkuvan kannalta merkittävän luonteen säilymi-
nen. Suojelluiksi on määrätty päärakennusten ohella useimmat pihapii-
rien ympärillä sijaitsevista talousrakennuksista. Merkittävimpiä kohtei-
ta, kuten kirkko, tapuli ja ruumishuone, Aleksanterin kansakoulu, Pukin 
päärakennus, Söderbergin ulkomuseokorttelissa sijaitsevat vanhat aitta-
rakennukset sekä Toppilan luhtiaitta, koskee suojelumerkintä sr 1. Mää-
räyksellä kielletään rakennusten purkaminen132. Lisäksi tavoitteena on 
rakennusten ulkoasuun ja sisätiloihin liittyvien taiteellisten ja historial-
listen arvojen säilyttäminen. Mällisen matkakoti, joka on luokiteltu sekä 
valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistori-
alliseksi kohteeksi, on kaavassa jätetty ilman suojeluun velvoittavaa kaa-
vamerkintää.

Rantsilanraitilla miljöön säilymisen kannalta olennaista on ollut van-
han rakennuskannan säilyminen. Raitin varrella sijaitsevien, 1800-lu-
vun lopulla ja 1900-luvun alussa valmistuneiden rakennusten omistajat 
ja käyttötarkoitukset ovat ajan mittaan vaihtuneet. Rakennukset ovat ol-
leet koko ajan käytössä, mikä on osaltaan edesauttanut niiden säilymis-
tä osana kulttuuriympäristöä. Ajan mittaan tehdyistä käyttötarkoitusten 
muutoksista, laajennuksista ja peruskorjauksista huolimatta useimmat 
rakennukset ovat edelleen selvästi tunnistettavissa oman aikansa raken-
nuksiksi. Niille ominaiset piirteet, kuten mittakaava, muodot, materiaalit 
ja yksityiskohdat, ovat korjaus- ja muutostöiden yhteydessä suurimmaksi 
osaksi säilyneet.

Manttaalikunnan lainajyvämakasiinin ohella Aleksanterin kansakou-
lu on historiansa aikana toiminut erilaisissa käyttötarkoituksissa. Kan-
sakoulurakennus muutettiin vuonna 1979 toteutetun peruskorjauksen 
yhteydessä asuinvuokrataloksi. Rakennuksen ulkoasu säilyi muutoksen 
yhteydessä ennallaan. Vuodesta 1987 lähtien rakennuksessa on ollut päi-
väkoti.133 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi luokiteltu-
jen kohteiden luetteloissa mainituista rakennuksista Mällisen matkakoti 
on toiminut pääasiassa liiketiloina: rakennuksen alakerrassa oli 1950-lu-
vun alusta lähtien ruokala-kahvila ja myöhemmin baari, yläkerta toimi 
matkustajakotina 1980-luvulle saakka. Vuonna 2008 rakennus oli taksi- 
ja linja-autoliikennöintiyritys Mällisen liikenne Oy:n käytössä toimisto-
tiloina. Rantsilan Osuusmeijerin rakennukset ovat teollisen toiminnan 
loputtua olleet mm. liiketiloina sekä pienteollisuuskäytössä, nykyään ra-
kennuksessa on Agrimarket-myyntitoimisto ja elintarvikealan pienyritys 
Rantsilan Mehuasema Ky. Pukki, Niku, Iso-Toppila (Toppila) ja Kunnas 
ovat historiansa aikana toimineet pääasiassa alkuperäisessä käyttötar-
koituksessaan eli asuintiloina. Kunnas on vuosina 2002–2003 kunnos-
tettu Rantsilan kotiseutu- ja museotaloksi, asuinrakennuksessa on mm. 
museo- ja näyttelytoimintaa. Muut rakennukset ovat nykyään edelleen 

132 Suojelumerkintään sr 1 liittyvä kaavamääräys ”rakennusta ei saa purkaa” on jyr-
kempi ja yksiselitteisempi kuin merkintään sr 2 liittyvä määräys, jonka mukaan 
rakennuksen saa pakottavan syyn perusteella purkaa.

133 Esim. Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 172; Kotiseutumme 2002, 512.



Kuva 15. Pitäjänmuseona toimiva enti-
nen manttaalikunnan lainajyvämakasii-
ni vuonna 2008.  Rakennuksen ulkoasu 
muuttui vuonna 1951 tehdyn käyttötarkoi-
tuksen muutoksen yhteydessä, tuolloin vil-
jamakasiini muutettiin seurakuntataloksi 
ja rakennukseen tehtiin ikkunat. Muutok-
sista huolimatta rakennus on edelleen tun-
nistettavissa 1800-luvun jälkipuoliskolla 
rakennetuksi.
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asuinkäytössä. Rahko on säilynyt nykypäiviin saakka kestikievaritoimin-
nan aikaisessa asussaan. Viime aikoina rakennus on ollut tyhjillään.134

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi luokiteltujen rakennusten ohella 
myös muut raitin varrella sijaitsevat, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa rakennetut rakennukset ovat historiansa aikana toimineet moni-
naisissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, sekä asuntoina että liiketiloina 
ja julkisina tiloina. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa kaup-
paliikkeet sijaitsivat useimmiten kauppiaan itselleen rakentamissa kaup-
pakartanoissa, joissa oli kauppapuodin ohella kauppiaan asunto. Pankit, 
apteekki ja posti aloittivat useimmiten toimintansa yksityisiltä vuokra-
tuissa liiketiloissa. Monet rakennukset ovat 1900-luvun kuluessa olleet 
myös julkisessa käytössä. Useat raitin varrella sijaitsevista vanhoista ra-
kennuksista, kuten 1880 rakennettu Jokela, 1889 rakennettu Tommila ja 
vuoden 1900 tienoilla rakennettu Leinosen kauppakartano, on jo alun pe-
rin rakennettu paitsi asuinkäyttöön myös osittain liiketiloiksi: Jokelassa 
toimi 1900-luvun vaihteessa puusepänverstas, Tommilassa leipuriliike ja 
Leinosessa kauppaliike. Rantsilan Säästöpankki toimi 1800-luvun lopul-
ta 1920-luvulle saakka eri taloissa, mm. Haapalassa ja Kirkko-Toppilas-
sa. Koukkarissa toimi 1940-luvun lopulle saakka apteekki ja sen jälkeen 
1950-luvun lopulle saakka postitoimisto. Rinteen talossa oli 1900-luvun 
alkupuolella posti ja sota-aikana kirjasto. Haapalan tilan asuinrakennuk-
sessa toimi koulu vuosien 1944–1945 aikana. Jundenin päärakennusta 
on 1930–1980 -lukujen välisenä aikana useaan otteeseen laajennettu 
ja muutettu. Junden rakennettiin 1900-luvun alussa asunnoksi. Raken-
nusta laajennettiin vuonna 1937 jolloin se siirtyi Rantsilan Osuuskassan 
omistukseen, rakennus toimi pankkina vuoteen 1968 saakka, ja sen jäl-
keen vaateliikkeenä. Vuonna 2008 rakennus oli asuinkäytössä.135

Hyvä esimerkki vanhojen rakennusten moninaisista, ajan mittaan muut-
tuvista käyttötarkoituksista ovat 1970- ja 1980-luvuilta lähtien Rantsi-
lan kunnan virastoina toimivat rakennukset. Rantsilan kunnan virastot 

134 Esim. Kuipers 2007, 49–69.
135 Esim. Simojoki (toim.) 2006, 156–157, 160–161, 319; Kuipers 58–59, 61.
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on sijoitettu raitin varrella sijaitsevaa pihapiiriä rajaaviin rakennuksiin. 
Niistä raitin varressa sijaitseva 1890-luvulla rakennettu Kirkko-Toppi-
lan päärakennus on historiansa aikana toiminut asuntona, liiketiloina ja 
kunnanvirastona. Alun perin asuinkäytössä ollut rakennus oli vuodesta 
1926 lähtien Rantsilan Säästöpankin toimitiloina. Rantsilan kunta hank-
ki rakennuksen omistukseensa vuonna 1948, minkä jälkeen rakennuk-
seen sijoitettiin mm. hammaslääkärin ja lääkärin vastaanottotilat. Vuon-
na 1977 rakennus peruskorjattiin kunnantoimistoksi, se toimi aluksi kes-
kushallintoyksikön tiloina ja vuodesta 1989 lähtien sosiaalitoimiston ja 
maataloustoimiston toimistotiloina. Raitin varrella Kirkko-Toppilan ete-
läpuolella sijaitseva 1900-luvun vaihteessa rakennetun Leinosen kauppa-
kartanon tilat toimivat 1900-luvun alussa mm. asuntona, kauppapuotina, 
suojeluskunnan tukikohtana ja lainakirjastona. 1970- ja 1980-luvuilla ra-
kennus oli kunnan virastojen, mm. vapaa-ajan viraston, kulttuuriviras-
ton ja nuorisoviraston, käytössä. 1990-luvulla rakennus oli jälleen asuin-
käytössä, ja 2000-luvun alussa se toimi kunnan harrastustiloina. Kirk-
ko-Toppilan pihapiiriin vuonna 1950 rakennettu terveystalo, jossa toimi 
neuvola, muutettiin vuonna 1989, uuden terveyskeskuksen valmistumi-
sen jälkeen, kunnan teknisen toimiston tiloiksi. Kaksikerroksisen raken-
nuksen yläkerrassa oli asuintiloja. Pihapiirin länsilaidalle rakennettiin 
vuonna 1962 lääkärintalo lääkärin vastaanotto- ja asuintiloiksi. Vuonna 
1988 rakennus peruskorjattiin ja siihen sijoittui kunnan keskushallinto-
yksikkö.136

Useat raitin varrella sijaitsevista 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 
rakennetuista asuinrakennuksista on peruskorjattu 1970- ja 1980-luku-
jen kuluessa.137 Monissa niistä on toteutettu tuolloin energiataloudellisia 
kunnostustoimenpiteitä.138 Ulkopuolisten lisälämmöneristysten asenta-
minen näkyy muutamien rakennusten julkisivuissa ikkunoiden ja julkisi-
vupinnan välisen suhteen muuttumisena.

Raitille on laadittu vuonna 2008 rakennustapa- ja kunnossapito-ohjeet, 
jotka täydentävät voimassaolevassa, vuonna 1983 vahvistetussa raken-
nuskaavassa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Niissä annetaan rakennus-
ten kunnossapitoa (sadeveden johtamista pois rakennuksen vierestä, pe-
rustusten kunnostusta, katon huoltoa, julkisivuverhousten ja ikkunoiden 
korjaamista), täydennysrakentamista ja rakennusten laajentamista (uu-
disrakennusten muotoa, mittakaavaa ja sijaintia tontillaan, vanhojen ra-
kennusten laajentamisperiaatteita, uudisrakennusten ikkunoita), raken-
nusten materiaaleja ja väritystä (julkisivuja, sokkelia, kattoa, värisävyjä 
ja maalityyppejä) sekä pihoja (pihojen aitaamista ja aitatyyppejä, pihara-
kennuksia, kasvillisuutta) koskevia ohjeita. Ohjeiden tavoitteena on pait-
si rakennuksille, piha-alueille ja kasvillisuudelle ominaisten piirteiden 
säilyttäminen myös miljööseen sopimattomien piirteiden korjaaminen. 
Esimerkiksi ikkunakorjauksen yhteydessä neuvotaan palauttamaan ikku-
noiden vanha puitejako, jos se on aiempien korjausten yhteydessä poistet-

136 Esim. Kotiseutumme 2002, 511–513.
137 Esim. Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, 

Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983. Raken-
nuskaavan selostus, liite 4; Jäntti 1992, liite 2; Kotiseutumme 2002, 431–541.

138 Puhelinkeskustelu aluearkkitehti Anneli Salmelan kanssa, 30.11.2007.



Kuva 16. Kirkonkylänraitti vuonna 2008.  
Raittimiljöötä on paikoin täydennetty 
uudisrakennuksilla. Raitin länsilaidal-
la kuvassa vasemmalla on vuonna 1997 
valmistunut asuinrakennus, joka on esi-
merkki miljöön ominaispiirteisiin sopeute-
tusta täydennysrakentamisesta. Asuin-
rakennuksen takana näkyy Aleksanterin 
kansakoulu.
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tu, ja lisälämmöneristyksen lisäämisen vuoksi julkisivupintaan nähden 
liian syvälle jääneet ikkunat neuvotaan siirtämään lähemmäs ulkosei-
näpintaa.139

Raitin varrella sijaitsevaa vanhojen rakennusten rivistöä täydentää vuon-
na 1997 valmistunut uudisrakennus. Rakennus sijoittuu Aleksanterin 
kansakoulun eteläpuolelle, tulipalon 1990-luvun alussa tuhoaman van-
han liikerakennuksen, Onnelan, paikalle. Rakennuksessa on kaksi asun-
toa. Rakennuksen taakse tontin pohjoisreunalle sijoittuu toinen saman-
lainen kahden asunnon asuinrakennus. Pihapiiriä täydentävät tonttia 
etelässä ja lännessä rajaavat varastorakennukset.

Rakennus edustaa miljöön ominaispiirteisiin sopeutettua täydennysra-
kentamista. Rakennuksen ominaispiirteet – julkisivumateriaalit, katto-
muoto, kattokulma ja räystäät sekä ikkunoiden koko – noudattavat vuon-
na 1983 vahvistetussa rakennuskaavassa140 annettuja määräyksiä. Lisäk-
si ikkunoiden sijainti julkisivuissa ja niiden ruutujako, julkisivulaudoitus 
ja sen yksityiskohdat ja rakennuksen ulkoväritys on suunniteltu alueen 
vanhalle rakennuskannalle tyypillisten piirteiden mukaisiksi. Siten uu-
disrakennus sopeutuu hyvin ympäristöönsä, mutta se ei selkeästi hahmo-
tu oman aikansa rakennukseksi, samaan tapaan kuin raittia reunustavat 
vanhat rakennukset.

Raitin varrella, etelässä valtatien 4 risteykseen ja pohjoisessa raitin ja 
risteysalueen Paavolantien eteläpuolelle rajautuvalla alueella, sijaitsevat 
rakennukset ovat säilyneet pääpiirteiltään – mittasuhteiltaan, perusmuo-
doiltaan ja materiaaleiltaan – samankaltaisina kuin 1900-luvun alkupuo-
lella. Vaikka suurin osa rakennuksista sijaitsee edelleen vanhoilla pai-
koillaan tien varrella, ei miljöö ole kuitenkaan säilynyt muuttumatto-
mana. Kirkonkylänraittia 1940-luvulla ja vuonna 2008 esittävissä valo-

139 Rantsilan kunnan internet-sivut, http://www2.rantsila.fi/documentindex.asp
?documentname=Rakentamistapaohjeet raitille&id=20890&type=1&show=1 
(2.3.2009).

140 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.



Kuva 17 ja Kuva 18. Kirkonkylänraitti 
1940-luvun tienoilla ja vuonna 2008.  Val-
taosa 1940-luvulla otetussa valokuvassa 
näkyvistä rakennuksista sijaitsee edelleen 
entisillä paikoillaan raitin varrella. Vuo-
den 2008 valokuvassa osa rakennuksista 
jää piiloon tonteilla rakennusten väleis-
sä sekä raitin varrella kasvavan tuuhean 
puuston taakse. Myös rakennusten suhde 
tiehen on ajan mittaan muuttunut, tie on 
parannus- ja päällystystöiden myötä nous-
sut korkeusasemaltaan ympäröivää maan-
pintaa ylemmäksi.
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kuvissa näkyvät tieympäristössä ja kasvillisuudessa ajan mittaan tapah-
tuneet muutokset. Toisaalta kokonaisuutena hyvin säilyneessä kulttuuri-
historiallisesti merkittäväksi luokitellussa ympäristössä pienet muutokset 
näkyvät merkittävämpinä kuin kokonaisuutena selkeästi muuttuneessa 
ympäristössä.

Raitilla tiealueen leveys ja katutilan mittakaava ovat säilyneet nykypäi-
viin saakka samankaltaisina kuin 1900-luvun alkupuolella. Tien korke-
usasema suhteessa ympäröivään maanpintaan on kuitenkin muuttunut. 
Kirkonkylänraittia 1940-luvulla kuvaavassa valokuvassa rakennukset si-
jaitsevat tonteillaan selkeästi tien pintaa ylempänä. Tien pinta on nyky-
ään noin 50 cm ylempänä kuin 1900-luvun alussa141.

Kasvillisuuden merkitys raittimiljöön olennaisena osana on 1900-luvun 
kuluessa selvästi lisääntynyt. Ensimmäisissä raittia kuvaavissa valoku-
vissa 1900-luvun vaihteessa raitti ja sitä reunustavat rakennukset erot-
tuvat yhtenäisenä kokonaisuutena avoimen, lähes puuttoman maiseman 
141 Esim. Jäntti 1992, 7.
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keskellä. 1900-luvun puolivälissä otetuissa valokuvissa kasvillisuuden 
merkitys miljöön osatekijänä on 1900-luvun alkuun verrattuna selväs-
ti lisääntynyt, mutta se on silti vähäisempi kuin nykyään. Raittiympä-
ristöä 1940-luvun tienoilla kuvaavassa valokuvassa katutila hahmottuu 
selkeästi rakennusten rajaamaksi tilaksi. Vaikka rakennukset sijoittuvat 
tonteilleen tielinjasta sisäänvedettyinä, ja rakennuksia ja tietä erottavat 
toisistaan kapeat piha-alueet ja matalat avo-ojat, vierekkäiset rakennuk-
set muodostavat raittia tiiviisti rajaavan rivistön. Rakennusten väleis-
tä avautuu kapeita näkymiä pihapiireihin, ja pihojen reunalla kasvavat 
puut työntyvät rakennusten lomasta katutilaan. Tietä pitkin avautuvaa 
näkymää rytmittävät sähköpylväät. Vuoteen 2008 mennessä katutilasta 
on muodostunut kasvillisuuden rajaama kokonaisuus. Tietä reunustavat 
suurimmaksi osaksi samat rakennukset kuin 1940-luvulla otetussa ku-
vassa142, mutta useimmat niistä jäävät joko kokonaan tai osittain piiloon 
tuuhean kasvillisuuden taakse.

Rantsilan kirkonkylän keskustaksi hahmottui 1900-luvun puolivälin tie-
noilla raitin varrella, raitin ja raitilta länteen johtavan maantien (Raa-
hentien) risteyksen eteläpuolella sijaitseva alue. Vuoden 1950 tilannetta 
kuvaavalla rakeisuuskartalla alue näkyy raittia tiiviisti rajaavien raken-
nusten muodostamana tihentymänä. Samoin 1950-luvulla otetussa va-
lokuvassa raitin varrella Raahentien risteyksen eteläpuolella sijaitsevat 
kaksikerroksiset rakennukset rajaavat tietä tiiviinä, tien loivasti kaar-
tuvaa linjausta myötäilevänä nauhana. Raitin länsipuolella kuvassa va-
semmalla sijaitsevat Junden, jossa tuolloin toimi Rantsilan Osuuskassa, 
osuuskaupan leipomo sekä Rantsilan Osuuskaupan päämyymäläraken-
nus. Tietä pitkin avautuvan näkymän päätteenä näkyy raitin ja Raahen-
tien risteyksen luoteiskulmassa sijaitsevan kauppaliikkeen varastoraken-
nus ja sen takana vaaleaksi maalattu Lottala. Raitin itäpuolella kuvassa 
näkyy Mällisen matkakoti. Raitti jatkuu rakennusten rajaamana katkea-
mattomana nauhana Raahentien risteyksen yli kohti pohjoista.

Kirkonkylän keskustassa tietä reunustavissa rakennuksissa oli 1900-lu-
vun puolivälissä sekä asuin- että liiketiloja. Tämä näkyi raitilla rakennus-
ten sisä- ja ulkotilojen välisessä hierarkiassa: luonteeltaan julkiset ja puo-
lijulkiset liiketilat sijoittuivat rakennusten pohjakerroksiin. Liiketilojen 
sisäänkäynnit, joita julkisivuissa korostivat katokset, portaat ja mainos-
kyltit, avautuivat raitille. Rakennusten ylemmissä kerroksissa oli useim-
miten luonteeltaan yksityisiä asuintiloja, niiden sisäänkäynnit sijoittuivat 
pihojen puolelle.

Valokuvassa vuodelta 2008 Junden ja Mällisen matkakoti sijaitsevat en-
tisillä paikoillaan raitin ja Paavolantien risteyksen eteläpuolella. Lottala 
purettiin 1970-luvun puolivälin tienoilla, osuuskaupan leipomo 1980-lu-
vulla ja Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennus 1990-luvun alku-
puoliskolla. Tien päätteenä näkyvät risteysalueen luoteiskulmassa sijait-

142 Raittia 1940-luvulla kuvaavassa valokuvassa tien päätteenä näkyvät kaksi raken-
nusta, Osuuskaupan päämyymälärakennus ja sen eteläpuolella sijaitseva leipo-
morakennus, on purettu 1980- ja 1990-lukujen kuluessa. Niitä lukuun ottamatta 
muut kuvassa näkyvät rakennukset ovat olemassa raittia vuonna 2008 kuvaavassa 
valokuvassa.



Kuva 19 ja Kuva 20. Kirkonkylänraitti 
1950-luvulla ja vuonna 2008.  Kaksiker-
roksiset rakennukset, Junden ja Mällisen 
matkakoti, muodostavat raitille edelleen 
katutilaa tiiviisti rajaavan porttikohdan, 
samoin kuin 1950-luvulla otetussa valo-
kuvassa.

2. Rantsila – perinteinen raittikylä

68

seva K-marketin liikerakennus ja sen takana sijaitseva varastorakennus. 
Raitin ja Paavolantien risteysalue erottuu kuvassa laajana aukkopaik-
kana. Tietä tiiviisti reunustavat kaksikerroksiset liikerakennukset muo-
dostavat raittimiljöön ja risteysalueen väliin porttikohdan. Ne sijaitsevat 
paikassa, missä raittimiljöölle tyypillinen rakennusten ja kasvillisuuden 
tiiviisti rajaama katutila avautuu laajaksi risteysalueeksi, mikä korostaa 
myös niiden merkitystä raitin pohjoisena päätteenä.

Vuonna 2008 raitin varrelle sijoittuvat vanhat, ajan mittaan joko koko-
naan tai osittain liiketiloina toimineet rakennukset olivat pääosin asuin-
käytössä. Rakennusten sisätilojen muuttuminen luoteeltaan yksityisiksi 
on muuttanut rakennusten ja raittimiljöön välistä suhdetta. Rakennusten 
luonne on muuttunut avoimesta suljetuksi. Vanhat raitille avautuvat si-
säänkäynnit on suljettu tai ne ovat vain yksityisessä käytössä.



Kuva 21. Rantsilan kirkonkylän kes-
kustaa 1900-luvun puolivälin tienoilla.  
Kirkonkylänraitti oli tuolloin paitsi taaja-
marakenteen selkäranka myös valtakun-
nallinen päätie.
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Aina 1950-luvun puolivälin tienoille saakka143 valtakunnallinen päätie, 
valtatie 4, kulki Rantsilan kirkonkylän läpi raittia myöten. Raahentien 
risteyksen pohjoispuolella valtatie kulki Savontien oikaisua (nykyinen 
Keinontie) myöten. Liikennemäärät olivat tuolloin vielä melko vähäisiä.

Valtatien 4 oikaisu, joka linjattiin kulkemaan Toppilankankaan itäpuolit-
se Rantsilan kirkonkylän keskustan ohitse, valmistui 1950-luvun puoli-
välin tienoilla144. Sen jälkeen suurimmat liikennevirrat ohjautuivat raitil-
ta ohikulkutielle, mikä vähensi liikennettä kirkonkylän keskustassa. Lii-
kennemäärät valtatiellä 4 kasvoivat 1900-luvun lopulla jatkuvasti. Vuon-
na 1970 liikenne valtatiellä oli 1 076 autoa vuorokaudessa, ja 1970-luvun 
alkupuolella laaditun ennusteen mukaan vuonna 1980 liikennemäärän 
arvioitiin olevan 1 950 autoa vuorokaudessa.145 Vuonna 2005 laaditun 
liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan valtatiellä 4 keskimääräinen 
liikennemäärä oli 3 800–3 950 ajoneuvoa vuorokaudessa.146 Valtatie 4 
hahmottuu kirkonkylän keskustasta erilliseksi ohikulkutieksi. Leveä ja 
vilkkaasti liikennöity tie rajaa taajaman keskusta-alueen ja valtatien 4 
itäpuolelle sijoittuvat asuinalueet toisistaan erillisiksi alueiksi.

143 Kirkonkylän keskustan ohitse Toppilankankaan itäpuolelta kulkeva valtatien 4 oi-
kaisu näkyy vuonna 1953 vahvistetussa rakennuskaavassa aluevarauksena. Tie 
näkyy valmiina vuoden 1956 peruskartalla. (Vertaa analyysikartta, Rantsilan kir-
konkylä vuonna 1956 ja Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti 
Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu 20.10.1953).

144 Vertaa Analyysikartta, Rantsilan kirkonkylä vuonna 1956, ja Vilmusenaho 1984, 
643.

145 Esim. Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Han-
nu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974. Rakennuskaavan selostus, 5.

146 Rantsilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö 2005, 12. Rantsilan 
kunnan internet-sivut, http://www2.rantsila.fi/index.asp (9.2.2009).



Kuva 22. Näkymä Paavolantietä myöten, 
raitin risteyksestä kohti itää, vuonna 2008.  
Risteystä ympäröivillä tonteilla tietä reu-
nustavat 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut 
liikerakennukset. Kuvassa vasemmalla nä-
kyy entinen säästöpankin liikerakennus, 
oikealla Osuuskauppa Arinan liikeraken-
nus.
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2.5.3. Paavolantien ympäristö

Rantsilan kirkonkylän keskustan pohjoispuolitse kulkeva Paavolantie on 
rakennettu 1950-luvun lopulla.147 Tien linjaus on toteutettu vuoden 1953 
rakennuskaavassa148 esitetyn linjauksen mukaisena. Paavolantie yhdistää 
toisiinsa lännestä Siikajoen yli kirkonkylään johtavan vanhan Raahen-
tien sekä kirkonkylästä itään Kärsämän kylään johtavan vanhan maan-
tien. Kirkonkylän keskustan koillispuolella Paavolantie risteää Toppilan-
kankaan itäpuolitse keskustan ohi kulkevan valtatien 4 oikaisun kanssa.

Vuonna 1953 vahvistetussa rakennuskaavassa tiealueen kokonaislevey-
deksi oli Paavolantiellä määritelty 16 metriä. Kaavassa esitetyssä tien 
poikkileikkaustyypissä 7 metrin levyistä ajorataa reunustivat molemmin 
puolin 1,6 metrin levyiset nurmikaistat ja erilliset polkupyöräliikennet-
tä ja jalankulkua varten varatut väylät, leveydeltään 1,4 ja 1,5 metriä. 
Vuoden 1974 rakennuskaavassa149 Paavolantien kokonaisleveydeksi oli 
määritelty 24 metriä. Kaavassa ei annettu määräyksiä tiealueen jäsen-
telystä ajorata-alueeseen, kevyen liikenteen alueisiin ja piennaralueisiin, 
tie ympäristöineen oli määritelty kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustieksi 
tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen (LT). Vuosina 1983 ja 1985 vah-
vistetuissa, edelleen voimassa olevissa rakennuskaavoissa150 Paavolantie 
on määritelty yleiseksi tieksi vierialueineen (LYT). Liikennealueen, johon 
kuuluvat tiealueen lisäksi vierialueet, kokonaisleveys on keskimäärin 20 
metriä.

147 Paavolantietä ei näy Rantsilan kirkonkylän aluetta vuonna 1956 kuvaavalla pe-
ruskartalla. Kartalla näkyy kuitenkin keskustan ohi kulkeva valtatien 4 oikaisu. 
(Vertaa analyysikartta, Rantsilan kirkonkylä vuonna 1956).

148 Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. 
Vahvistettu 20.10.1953.

149 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.

150 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983; Rantsila, kirkonky-
län rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa 
Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.



Kuva 23 ja Kuva 24. Raitin ja Raa-
hentien (nykyisen Paavolantien) risteys 
1920-luvun lopulla ja vuonna 2008.  Sekä 
1920-luvulla että vuonna 2008 otetuissa 
valokuvissa risteysaluetta ympäröivät lii-
kerakennukset.

2.5. Kulttuuriympäristön muutokset

71

Paavolantie hahmottuu maastossa leveänä, rakennusten ja kasvillisuu-
den väljästi rajaamana kokonaisuutena, jonka ominaispiirteet poikkeavat 
raittimiljöölle tyypillisistä piirteistä selvästi.151 Rakentaminen ei tukeudu 
tiehen eikä tie sen vuoksi hahmotu taajamarakenteen selkärangaksi. Ka-
tutila on avoin ja hyvin leveä. Tiealueen kokonaisleveys on asemakaavan 
pohjakartan mukaan keskimäärin 14 metriä, 8 metrin levyistä ajorataa 
reunustavat molemmin puolin korotetut kevyen liikenteen väylät152. Tien 
pinta on selkeästi tietä ympäröivää maanpintaa ylempänä, mikä koros-
taa tiealueen hallitsevuutta. Tietä reunustavat liikerakennukset sijoittu-
vat tonteilleen etäälle tiealueesta. Niitä ympäröivät avoimet, pääasias-

151 Vertaa Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 69. Tielaitoksen Rantsilan kirkonky-
län alueelle vuonna 1994 laatimassa taajamakohtaisessa analyysissä kritisoidaan 
raitin ja Paavolantien risteysalueen ilmettä. Risteysalueesta käytetään julkaisussa 
termiä kauppa-aukio. Sen mukaan: ”Aavan kauppa-aukiomaisen alueen ja tiiviin 
kylänraitin välinen ero on suuri. Kaukana toisistaan sijaitsevien liikkeiden ympä-
ristön pysäköintialueet ja leveä tiealue muodostavat jäsentymättömän ja epäviih-
tyisän alueen. Asvalttisen alueen avoimuutta korostaa risteysalueen ympäristön 
yhden nurkan rakentamaton tontti”. (Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 69).

152 Esim. Rantsilan kirkonkylän ajantasa-asemakaava 2008, http://paikkatieto.airix.
fi/paikkatieto/rantsila/kartta.psp?kartta=rantsila (28.8.2008).
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sa pysäköintiä varten varatut piha-alueet. Tieympäristöä on parannettu 
vuonna 1993 kirkonkylän keskustassa Paavolantien varrella ja pääteiden 
risteyksessä mm. kevyen liikenteen reittejä kehittämällä sekä kiveysten 
ja istutusten avulla153. Ajoradat ja jalkakäytävät on erotettu toisistaan 
reunakiveyksillä, liikerakennusten piha-alueita reunustavat istutukset. 
Tiealueen ja piha-alueiden väliin sijoittuvat istutusvyöhykkeet ovat kui-
tenkin liian kapeita ja matalia, jotta niillä olisi katutilan rajautumisen 
kannalta merkitystä.

Aina 1900-luvun puoliväliin saakka raitti hahmottui selkeästi kirkonky-
län päätieksi. Raitin ja Raahentien risteystä 1920-luvun lopulla kuvaa-
vassa valokuvassa raitin varrella sijaitsevat liikerakennukset, Rantsilan 
Osuuskaupan 1920-luvun alussa rakennettu kaksikerroksinen liikera-
kennus sekä kaupparakennus Sarkkila, jossa tuolloin toimi Kuuselan se-
katavarakauppa, rajaavat tiiviisti tiealuetta. Liiketilat avautuvat raitille. 
Raahentie erkanee raitilta länteen osuuskaupan ja Sarkkilan välistä. Rai-
tin ja Raahentien risteyksen lounaiskulmassa osuuskaupan tonttia reu-
nustaa säleaita.

Uusien tielinjausten valmistumisen myötä 1950-luvun lopulla valtatiel-
tä 4 raitille johtavasta Paavolantiestä muodostui merkittävä kirkonky-
län keskustaan johtava sisääntulotie.154 Tien valmistuminen vaikutti kau-
pallisten palvelujen sijaintiin: 1960- ja 1970-lukujen kuluessa suurin osa 
kirkonkylään sijoittuvista kaupallisista palveluista keskittyi Paavolantien 
ja raitin risteysaluetta ympäröiville tonteille sekä Paavolantien varrel-
le risteyksen itäpuolelle. Tämä vahvisti Paavolantien merkitystä ja siitä 
muodostui kirkonkylän toinen päätie. Nykyään Rantsilanraitin ja Paa-
volantien risteysalue muodostaa kirkonkylän keskustan tärkeimmän sol-
mukohdan, jonka ympärille valtaosa kirkonkylässä sijaitsevista kaupalli-
sista palveluista keskittyy.

Useimmat raitin ja Paavolantien risteystä ympäröivissä kortteleissa si-
jaitsevista, 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa rakennetuista liikeraken-
nuksista on 1960-luvulla tai sen jälkeen purettu pois ja korvattu uusil-
la liikerakennuksilla. Rakennusten suhde tiestöön on tiealueiden muu-
tosten ja rakennuskannan uusiutumisen myötä muuttunut. Samoin kuin 
1920-luvun lopulla, raitin ja Paavolantien risteysaluetta ympäröivät ny-
kyään liikerakennukset. Etäällä tiealueista sijaitsevat liikerakennukset 
eivät kuitenkaan rajaa tietä samaan tapaan kuin 1900-luvun alkupuo-
liskolla. Vuonna 2008 otetussa valokuvassa risteyksen luoteiskulmassa 
Sarkkilan paikalla sijaitsee K-marketin liikerakennus, risteyksen lounais-
kulmassa osuuskaupan liikerakennuksen paikalla on tyhjä tontti. Van-
hoista liikerakennuksista ovat edelleen jäljellä risteysalueen eteläpuolel-
la raitin varrella sijaitsevat vuonna 1938 valmistunut Mällisen matkakoti 
ja sitä vastapäätä sijaitseva 1900-luvun vaihteessa rakennettu, vuonna 
1937 Rantsilan Osuuskassan liikerakennukseksi laajennettu Junden.

153 Esim. Taajamaselvitys – taajamakuva 1994, 69.
154 Vilmusenaho 1984, 434; vertaa Taajamaselvitys – taajamakuva 1994, 69.



Kuva 25 ja Kuva 26. Näkymä Rantsi-
lan kirkonkylän keskustasta, kirkonkylän-
raitin ja Paavolantien risteyksestä, vuon-
na 1973 ja vuonna 2008.  Risteysaluetta 
vuonna 1973 kuvaavaan valokuvaan liitty-
vä alkuperäinen kuvateksti kertoo tuolloin 
vallinneesta yhteiskunnallisesta tilantees-
ta, sen mukaan: ”Ruotsalaisin rekisterikil-
vin varustetut autot ovat täälläkin kesäisin 
yleisiä Ruotsiin töihin muuttaneiden palat-
tua lomalla kotiseudulleen”. 
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Palvelujen sijoittumista ohjattiin kaavoituksen avulla pääteiden risteys-
tä ympäröiville alueille aina ensimmäisestä rakennuskaavasta lähtien. 
Vuonna 1953 vahvistetussa rakennuskaavassa155 pääosa asuin- tai liike-
talotonteista sijoittui, olemassa olevan taajamarakenteen mukaisesti, kir-
konkylänraitin varrelle. Enintään kaksikerroksisia asuin- tai liikeraken-
nuksia varten varattuja tontteja oli kaavoitettu tuolloin olemassa olevasta 
tilanteesta poiketen myös Paavolantien varrelle, Paavolantien ja raitin 
risteyksen itäpuolelle, sekä kirkon eteläpuolelle, raitilta kohti itää johta-
van tien varrelle. Vuoden 1974 rakennuskaavassa156 liikerakennusten (AL 
I) sekä liike- ja asuinrakennusten (ALO I, ALO I-II) korttelit keskittyivät 
raitin ja Paavolantien risteysalueen ympärille sekä Paavolantien varrelle 
risteyksen molemmille puolille. Raittia reunustivat omakotirakennusten, 
yleisten rakennusten ja maatilojen talouskeskusten korttelit. Myös ne rai-
tin varrella sijaitsevat korttelit, joissa kaavan pohjakartan mukaan sijaitsi 

155 Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. 
Vahvistettu 20.10.1953.

156 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
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kaavan laatimisen aikaan kauppa157, oli määritelty omakotirakennusten 
ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueiksi (AO). Siten 
kaava ohjasi liikerakentamista sijoittumaan keskitetysti pääteiden riste-
yksen ympärille ja vahvisti raitin ja Paavolantien risteysalueen merkitys-
tä kirkonkylän keskusta-alueen tärkeimpänä painopisteenä.

Vuosina 1983 ja 1985 vahvistetuissa, edelleen voimassa olevissa raken-
nuskaavoissa158 liikerakentamista varten varatut korttelit keskittyvät, 
kaavojen laatimisen aikaan olemassa olevan tilanteen mukaisesti, raitin 
ja Paavolantien risteyksen ympärille sekä Paavolantien varrelle risteys-
alueen itäpuolelle. Pääteiden risteysalueen ympärillä sijaitsevat kortte-
lit on määritelty liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (K), joissa 
suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0,40. Kaavat mahdol-
listavat siten risteystä ympäröivissä kortteleissa olemassa olevaa tilan-
netta tehokkaamman rakentamisen. Toisaalta rakennusalat on määritel-
ty tonteille olemassa olevan tilanteen mukaisiksi – risteyksen ympärillä 
sijaitsevat liikerakennukset on rakennettu ennen rakennuskaavojen laa-
timista, ne sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä, tonttien tiealueisiin rajau-
tuvat reuna-alueet on kaavoissa määrätty osittain istutettaviksi, osittain 
pysäköimispaikoiksi. Risteyksen kulmat on varattu yleisen tien näkemä-
alueiksi (nä), mikä estää rakennusten sijoittamisen kiinni tonttien ris-
teysaluetta rajaaviin kulmiin.

Raitin ja Paavolantien risteystä vuonna 1973 kuvaavassa valokuvassa 
pääteiden risteys hahmottuu laajana avoimena aukkopaikkana. Risteystä 
ympäröiville tonteille 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa rakenne-
tut uudet liikerakennukset, joista kuvassa näkyy vuonna 1973 valmis-
tunut Osuuskauppa Arinan liikerakennus, sijoittuvat tonttien keskiosiin 
etäälle tiestä. Osuuskauppa Arinan liikerakennuksen ja tien väliin rajau-
tuvat piha-alueet, jotka toimivat pääasiassa pysäköintialueina, yhdistyvät 
tiealueisiin yhtenäisenä avoimena sorakenttänä. Sen sijaan raitin varrel-
la risteyksen eteläpuolella sijaitsevat 1900-luvun alkupuoliskolla raken-
netut vanhat liikerakennukset, osuuskassan rakennus (Junden), osuus-
kaupan leipomo ja osuuskaupan päämyymälärakennus, rajaavat tiiviisti 
tiealuetta yhtenäisenä nauhana.

Vuoden 2008 valokuvassa näkyvät sekä tiealueissa että rakennuskan-
nassa tapahtuneet muutokset. Tiealueella ajorata ja sitä reunustavat ke-
vyen liikenteen väylät on erotettu toisistaan reunakiveyksillä, mikä sel-
keyttää tieympäristöä. Paikoin tietä rajaavat matalat istutukset. Tiestöön 
kohdistuvista parannustoimenpiteistä huolimatta risteysalue on edelleen 
hyvin avoin. Vaikutelmaa korostavat risteyksen ympärillä kaukana tie-
linjasta sijaitsevia liikerakennuksia ympäröivät avoimet pysäköintialueet. 
Risteysalueen eteläpuolella tietä reunustavista liikerakennuksista osuus-
157 Vuoden 1974 rakennuskaavan pohjakartalla raitin varrella vanhaa lainajyväma-

kasiinia vastapäätä sijaitsee kaksi kauppaa, ne näkyvät pohjakartalla merkinnällä 
Kpa. (Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Han-
nu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974).

158 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983; Rantsila, kirkonky-
län rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa 
Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.



Kuva 27. Rantsilanraitin ja Paavolantien 
risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitseva lii-
kerakennus vuonna 2008. 

Kuva 28. Paavolantien pohjoispuolella 
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kaupan leipomorakennus ja päämyymälärakennus on purettu 1980- ja 
1990-lukujen kuluessa, niiden paikalla on tyhjä tontti. Avoimen risteys-
alueen etelälaidalla raittia tiiviisti rajaavat kaksikerroksiset rakennukset, 
Mällisen matkakodin rakennus ja sitä vastapäätä sijaitseva osuuskassan 
rakennus, muodostavat raitille johtavan porttiaiheen.

Raitin ja Paavolantien risteysaluetta ympäröiville tonteille ja Paavolan-
tien varrelle sijoittuvat liikerakennukset on rakennettu 1960-, 1970- ja 
1980-lukujen kuluessa. Risteyksen koilliskulmassa sijaitsee kaksikerrok-
sinen punatiilinen liikerakennus, joka rakennettiin 1960-luvulla säästö-
pankin liiketiloiksi. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat 
liiketilat avautuvat Paavolantielle suurten näyteikkunoiden kautta. Liike-
tilojen ohella rakennuksessa on asuintiloja, jotka sijoittuvat toiseen ker-
rokseen.
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Risteyksen kaakkoiskulmaan rakennettiin vuonna 1973 Osuuskauppa 
Arinan Rantsilan Tavaratalo. Rakennuksessa oli tavaratalon myymälä-
tilojen ohella ravintolatiloja. Liikerakennus edusti tuolloin uudenlaista 
myymälärakennustyyppiä, pinta-alaltaan suuressa mutta matalassa ra-
kennuksessa oli tasakatto ja lasijulkisivut. Liikerakennus poikkesi selväs-
ti sekä mittasuhteiltaan että arkkitehtuuriltaan kirkonkylän perinteises-
tä rakennuskannasta. Vuonna 1980 ilmestyneessä kotiseutujulkaisussa 
kuvataan rakennusta ihmettelevään sävyyn: ”Monen kokoisessa ja mo-
nen näköisessä liikehuoneistossa on Rantsilan Osuuskauppa vuosien saa-
tossa toiminut, mutta näin leveällä eivät ole seinät ennen olleet. Ja on 
pituuttakin”159. Rakennus toimi nykypäiviin saakka alkuperäisessä käyt-
tötarkoituksessaan eli liiketilana ja ravintolana. Vuonna 1978 tavaratalo 
muutettiin Sokos-halliksi ja rakennuksen päätyyn avattiin anniskelura-
vintola Suokukko160. Vuoteen 2009 saakka rakennuksessa toimi päivit-
täistavarakauppa, raitin puoleisessa päädyssä oli edelleen ravintola. Ra-
kennuksen ulkoasua ja liiketilojen suhdetta ympäristöön muutti raken-
nuksen julkisivujen muuttuminen avoimista suljetuiksi, kun kookkaat 
näyteikkunat teipattiin umpeen. Osuuskauppa Arinan omistuksessa ole-
va tavaratalo tuhoutui tulipalossa elokuussa 2009. Paikalle on sittemmin 
rakennettu uusi liikerakennus.

Risteyksen luoteiskulmassa sijaitsevalle tontille rakennettiin 1960-luvun 
lopulla liikerakennus, jossa toimi toinen kirkonkylän keskustaan sijoit-
tuvista ”tavarataloista”, Tolosen K-kauppa Rantsilan kauppayhtiö.161 Ma-
talassa, tasakattoisessa liikerakennuksessa oli suuret, koko rakennuksen 
korkuiset näyteikkunat. Rakennusta laajennettiin 1980-luvun kuluessa 
ja samalla vanha liikerakennus muutettiin harjakattoiseksi. Nykyään ra-
kennuksessa toimii K-market.

Liikerakennukset sijoittuivat tonteilleen vuoden 1953 rakennuskaavas-
sa162 määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Kaavassa raitin ja Paavolan-
tien risteystä ympäröivien tonttien tiealueisiin rajautuvat reuna-alueet 
määrättiin istutettaviksi 14 metrin leveydeltä. Teitä rajaavat alueet oli 
kaavamääräyksissä määritelty ”tonttiin kuuluviksi rakentamattomiksi is-
tutetuiksi esipuutarhoiksi”. Käytännössä liikerakennusten ja tiealueiden 
väliin rajautuvista piha-alueista kuitenkin muodostui avoimia istutta-
mattomia pysäköintialueita. Vuoden 1953 ja vuoden 1974 rakennuskaa-
voissa risteysaluetta ympäröiville tonteille ei ollut määritelty pysäköintiä 
varten varattuja alueita. Myös vuoden 1974 rakennuskaavassa163 tonttien 
teihin rajautuvat reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi. Vuosien 1983 
ja 1985 rakennuskaavoissa164 teitä rajaavat alueet oli määritelty osittain 

159 Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 221.
160 Esim. Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 221.
161 Esim. Punkeri & Junttila (toim.) 1980, 223.
162 Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. 

Vahvistettu 20.10.1953. 
163 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 

Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.
164 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-

kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983; Rantsila, kirkonky-
län rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa 
Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.



Kuva 29 ja Kuva 30. Rantsilan Osuus-
kaupan päämyymälärakennus raitin ja 
Paavolantien risteyksessä vuonna 1991 ja 
osuuskaupan tontti vuonna 2008.  

2.5. Kulttuuriympäristön muutokset

77

istutettaviksi, osittain pysäköintialueiksi (p), joiden rajaukset oli määri-
telty ohjeellisina. Nykyään suurin osa liikerakennusten piha-alueista on 
avoimia, asvaltoituja pysäköintialueita – Paavolantietä reunustavat kape-
at istutusvyöhykkeet sijoittuvat kaavassa tiealueelle. Vain entisen sääs-
töpankin liikerakennuksen Sandelsintiehen (entinen Kiljontie) rajautuva 
piha-alue on kaavan mukaisesti istutettu.

Uusien liikerakennusten rakentamisen ohella kulttuuriympäristöä on 
muuttanut vanhojen liikerakennusten purkaminen. Keskeisellä ja näky-
vällä paikalla raitin ja Paavolantien risteyksen lounaiskulmassa sijaitse-
van Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennuksen purkaminen on 
hyvä esimerkki siitä, miten yksittäisen rakennuksen katoamisella on mil-
jöön ominaispiirteiden kannalta suuri merkitys.

Rantsilan Osuuskaupan päämyymälärakennus rakennettiin entisen 
osuuskaupan päämyymälän paikalle sen tuhouduttua tulipalossa vuon-
na 1938. Uusi päämyymälä edusti tuolloin 1930-lopun uudentyylistä lii-
kerakentamista. Rakennuksen esikuvana toimi Kärsämäen Osuuskaupan 
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uusi päämyymälärakennus. Kaksikerroksinen, rankorakenteinen, vaaka-
laudoituksella verhoiltu ja vaaleaksi maalattu rakennus edusti tyyliltään 
funktionalismia. Alakerrassa sijaitsevassa myymälätilassa oli pääjulki-
sivun puolella koko julkisivun leveydeltä suurikokoiset näyteikkunat.165 
Rakennus toimi koko historiansa ajan alkuperäisessä käyttötarkoitukses-
saan liiketiloina.

Vuoden 1953 rakennuskaavassa166 osuuskaupan päämyymälärakennus 
sijoittui kokonaan kaavassa istutettavaksi määrätylle alueelle, samoin 
kuin lähes kaikki tuolloin raitin varrella sijaitsevista rakennuksista, eli 
sitä ei ollut ajateltu säilytettäväksi. Tästä huolimatta päämyymälä pe-
ruskorjattiin vuonna 1957, pian rakennuskaavan laatimisen jälkeen. 
Peruskorjauksen yhteydessä myymälätilat kunnostettiin ja kalustettiin 
”ajan vaatimuksia vastaavaksi”, ”avaraksi, valoisaksi tavaratalotyylisek-
si” myymäläksi167, joten tuolloin ei vielä suunniteltu rakennuksen kor-
vaamista uudella, kaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti tontil-
le sijoittuvalla liikerakennuksella. Osuuskaupan myymälä siirtyi uusiin 
liiketiloihin 1970-luvun alkupuolella, kun uusi liikerakennus valmistui.

Vuoden 1983 rakennuskaavassa168, jossa tavoitteena oli vanhan raken-
nuskannan säilyttäminen ja suojelu, sekä osuuskaupan päämyymälä-
rakennus että leipomorakennus sijoittuivat lähes kokonaan tiealueelle. 
Pääteiden risteysalueen lounaiskulmassa sijaitseva kortteli oli määritelty 
kaksikerroksisten liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), sen 
eteläpuolella sijaitseva kortteli, jonka alueella leipomorakennus tuolloin 
sijaitsi, yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Muusta rakennuskannasta poi-
keten osuuskaupan vanhoja rakennuksia ei ollut kaavan mukaan tarkoi-
tettu säilytettäviksi. Toisaalta kaavassa oli otettu huomioon risteyksen 
lounaiskulmaan rajautuvan korttelin sijainti keskeisellä paikalla kirkon-
kylän tärkeimmässä solmukohdassa. Tontille sijoittuvan liikerakennuk-
sen sijainti oli määrätty tarkasti: kaavan mukaan liikerakennus tuli ra-
kentaa kiinni tontille sijoittuvan rakennusalan tiealueita rajaaviin sivui-
hin. Tiealueita reunustivat kaavassa kuitenkin 6–10 metrin levyiset is-
tutettaviksi määrätyt alueet sekä tontin kulmaan sijoittuva yleisen tien 
näkemäalue, joten kaava ei mahdollistanut vanhojen liikerakennusten 
tapaan tiiviisti tiealuetta rajaavan liikerakennuksen rakentamista tontil-
le.169

165 Esim. Punkeri (toim.) 1958, 176–180; Simojoki (toim.) 2006, 158–159.
166 Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. 

Vahvistettu 20.10.1953.
167 Punkeri (toim.) 1958, 177–178.
168 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-

kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983.
169 Vuonna 2008 pääreiden risteyksen lounaiskulmassa sijaitsevassa korttelissa 21 

on voimassa vuonna 1992 vahvistettu rakennuskaavan muutos. (Rantsila, kir-
konkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti, Rantsila, 
29.11.1991. Vahvistettu 2.6.1992). Se poikkeaa vuoden 1983 kaavasta siten, että 
Osuuskaupan leipomorakennuksen tontti on määritelty viereiseen liike- ja toimis-
torakennusten kortteliin kuuluvaksi pysäköimispaikaksi (p).



Kuva 31. Näkymä Paavolantien sillalta 
kohti kirkonkylän keskustaa vuonna 2008.  
Raittia reunustavat rakennukset jäävät 
piiloon tuuhean kasvillisuuden taakse. 
Puuston takaa erottuvat osuusmeijerin ra-
kennukset sekä vuonna 1958 valmistunut 
kansakoulurakennus.
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Osuuskaupan päämyymälärakennus purettiin 1990-luvun alkupuoliskon 
kuluessa. Päämyymälärakennuksen eteläpuolella raitin varrella sijain-
nut rakennus, jossa toimi osuuskaupan leipomo, purettiin jo aiemmin, 
1980-luvulla. Raitin ja Paavolantien risteyksen lounaiskulmassa on ollut 
osuuskaupan päämyymälärakennuksen ja osuuskaupan leipomoraken-
nuksen purkamisesta saakka rakentamaton tontti, joka toimii osittain 
Mällisen Liikenne Oy:n pysäköintialueena. Tontille kaavoitettu liikera-
kennus täydentäisi toteutuessaan kirkonkylän keskustaan keskeiselle ja 
näkyvälle paikalla rakennusten purkamisen myötä muodostuneen taaja-
marakennetta hajottavan aukkopaikan.

Paavolantien sillalta Siikajoen yli kohti kirkonkylän keskustaa vuonna 
2008 otetussa valokuvassa näkyy, kuinka kasvillisuuden merkitys osana 
kulttuuriympäristöä on 1900-luvun kuluessa lisääntynyt. Jokea ympä-
röivät avoimet pelto- ja niittymaat ovat muuttuneet puistomaisiksi tai va-
paasti kasvaviksi viheralueiksi. Kasvillisuuden lisääntyminen on muutta-
nut myös kirkonkylän ja Siikajoen välistä suhdetta – kasvillisuus peittää 
sekä joelta kirkonkylän keskustaan että keskustasta joelle avautuvia nä-
kymiä. Kuvassa maamerkkirakennuksina erottuvat kookas kolmikerrok-
sinen kansakoulurakennus sekä jokitörmällä sillan kupeessa sijaitsevat 
osuusmeijerin rakennukset. Sen sijaan vanhat maamerkkirakennukset, 
kuten 1920-luvun lopulla otetuissa valokuvissa muusta rakennuskannas-
ta selkeästi erottuvat kirkko ja tapuli, jäävät piiloon tuuhean puuston 
taakse.

Kirkonkylään laadituissa rakennus- ja asemakaavoissa Siikajokea reunus-
tavat ranta-alueet on määritelty puistoalueiksi tai viheralueiksi. Vuon-
na 1953 vahvistetussa rakennuskaavassa170 jokea reunustivat viljelys-, 
metsä-, puisto- ym. rakentamattomat alueet. Kaavamääräys mahdollisti 
viheralueiden käytön tuolloin olemassa olevan tilanteen mukaisesti vil-

170 Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. 
Vahvistettu 20.10.1953.
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jelysalueina. Vuonna 1974 vahvistetussa rakennuskaavassa171 ranta-alu-
eet oli määritelty puistoalueiksi (P), vuosina 1983 ja 1985 vahvistetuissa 
kaavoissa172 pääasiassa lähivirkistysalueiksi (VL)173.

171 Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu 
Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.

172 Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983; Rantsila, kirkonky-
län rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa 
Pennala, 31.7.1984. Vahvistettu 24.7.1985.

173 Siikajoen rannalle, Paavolantien sillan eteläpuolelle, Osuusmeijerin tontin län-
sipuolelle, oli vuoden 1974 kaavassa suunniteltu palloilukenttä (UP). (Rantsila, 
rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 
21.12.1973. Vahvistettu 22.2.1974.) Raitin länsipuolella kansakoulun kohdalla 
ranta-alue oli määritelty vuoden 1983 kaavassa uimaranta-alueeksi (VV). (Rant-
sila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkiteh-
tiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. Vahvistettu 7.4.1983).
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3. Kärsämäki – kirkonkylä valtatien varrella

Kärsämäen kunta sijaitsee Pyhäjokilaaksossa, joen yläjuoksulla. Kunnan 
pinta-ala on noin 700 km². Naapurikuntia olivat vuonna 2008 Haapavesi, 
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä ja Piippola.1 Lähimpään kaupunkiin Ka-
jaaniin on matkaa noin 110 km, Ouluun noin 120 km ja Kokkolaan noin 
130 km. Valtakunnallinen päätie valtatie 4 kulkee kunnan lävitse. Kun-
nan keskus on Kärsämäen kirkonkylä, joka sijaitsee valtatien 4 varrella 
lähellä Pyhäjokea. Kirkonkylän kohdalla valtatien 4 kanssa risteää Kok-
kolasta Kajaaniin johtava valtatie 28.

3.1. Kirkonkylän rakentumisen historia ja tausta

Asutus levisi Pyhäjoen varrelle nykyisen Kärsämäen kunnan alueelle 
1500-luvun puolivälissä. Alueen asuttamisen taustalla oli Savosta Pyhä-
joen latvoille suuntautuva uudisasutusliike, jota Kustaa Vaasan noudatta-
ma määrätietoinen asutuspolitiikka edisti. Vuonna 1548 Kärsämäellä oli 
kymmenysluettelojen mukaan 2 taloa. Asutuksen määrä lisääntyi 1500- 
ja 1600-lukujen kuluessa hitaasti mutta tasaisesti. Vuonna 1600 Kärsä-
mäellä oli 9 taloa, vuonna 1650 taloja oli 19. Asutus oli sisämaassa Kär-
sämäen seudulla voimakkaampaa kuin rannikon vanhoissa kantakylissä: 
maanviljelykseen ja siten myös asutukseen soveltuvaa maata oli tarjolla 
rannikkoalueita runsaammin. Valtaosa uusista taloista oli nimenomaan 
alueelle raivattuja uudistiloja, vanhojen tilojen halkomisen myötä synty-
neiden talojen määrä oli vähäinen.2

Uudisasutuksen lisääntyminen aiheutti 1500-luvun kuluessa hallinnolli-
sia uudistuksia. Pyhäjokilaakson alueesta3 muodostettiin 1560-luvun lo-
pulla oma hallintopitäjä. Vuonna 1573 Pyhäjokilaakso erotettiin Salon 
suurpitäjästä omaksi kirkkoherrakunnakseen.4

Kärsämäki oli 1700-luvulle saakka maakirjoissa virallisesti yhtenä ky-
länä. Asutus keskittyi nykyisen kirkonkylän tienoolla Pyhäjoen varrelle 
ja siitä erkanevan Kärsämäenjoen ympärille, nykyisen kirkonkylän kes-
kustan itäpuolelle. Pyhäjoki oli jo keskiajalla merkittävä liikenneväylä, 
ja sen merkitys kasvoi edelleen asutuksen vahvistuessa. Kauppatavarat, 
kuten terva ja karjataloustuotteet, kuljetettiin sisämaasta jokea myöten 
rannikolle, jokisuistossa sijaitsevalle markkinapaikalle ja sieltä edelleen 
Ouluun, Kokkolaan ja Raaheen. Pyhäjoki muodosti myös osan Laatokalta 
luoteeseen Pohjois-Pohjanmaan satamiin kulkevaa kauppatietä.5

1 Piippolan kunta yhdistyi Rantsilan, Kestilän ja Pulkkilan kanssa vuoden 2009 
alusta lähtien edellä mainittujen kuntien alueet käsittäväksi Siikalatvan kunnak-
si.

2 Matinolli 1969a, 99–102, 122.
3 Pyhäjokilaaksoon kuuluivat nykyisten Pyhäjoen, Merijärven, Vihannin, Oulaisten, 

Haapaveden, Kärsämäen ja Pyhäjärven kuntien alueet. (Matinolli 1969a, 3).
4 Matinolli 1969a, 329,384; Eskola & Heinänen 1992, 18.
5 Matinolli 1969a, 103,123, 308–323; Saarikoski 1969, 294.
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Kato- ja sotavuosista huolimatta talojen määrä kasvoi edelleen 1600- ja 
1700-lukujen kuluessa. Vuonna 1750 Kärsämäellä oli 34 taloa. 1700-lu-
vun lopulla ja 1800-luvun alussa uudisasutuksen määrän lisääntymisen 
taustalla oli kruunun voimakas asutuspolitiikka, jota tuki vuonna 1775 
annettu isojakoasetus. Isojakoa edeltävät verollepanomittaukset suoritet-
tiin Kärsämäellä vuonna 1782. Niitty- ja peltomaiden isojako toteutet-
tiin vuonna 1802, ja isojako saatiin lopullisesti päätökseen vuonna 1865. 
Isojakojen toteuttamisen myötä uudistiloja raivattiin asutustarkoituk-
seen erotetuille liikamaille. Tilojen määrä lisääntyi paitsi uudisraivauk-
sen myös vanhojen tilojen halkomisen myötä. Kärsämäen taloluku kasvoi 
voimakkaimmin 1800-luvun vaihteessa, vuosina 1780–1830, 47 talosta 
92 taloon. Vuonna 1860 Kärsämäen kylässä oli 114 taloa. Väkiluvun ke-
hitys noudatti taloluvun kehitystä, aikakausi 1749–1860 oli koko pitä-
jässä voimakkaan väestönkasvun aikaa. Voimakkainta väestönkasvu oli 
sisämaassa, missä mahdollisuudet uudisasutukseen olivat hyvät. Vuonna 
1805 Kärsämäellä oli 892 asukasta, vuonna 1850 asukkaita oli 1 883.6

Kärsämäestä tuli kappeliseurakunta vuonna 1764.7 Seurakunnan en-
simmäinen kirkko päätettiin rakentaa Pyhäjoen rannalle, Kattilakosken 
partaalle. Paikan valinnan perusteena oli sen keskeinen sijainti alueelle 
muodostuneeseen asutukseen nähden ja joen merkitys tärkeänä kulku-
väylänä. Kirkko jäi kuitenkin väkiluvun kasvaessa pieneksi jo 1700-luvun 
lopulla. Kesällä 1827 pidetyssä kokouksessa kappeliseurakunnan uusi 
kirkko päätettiin rakentaa Junnonkankaalle. Valintaa perusteltiin sillä, 
että paikan katsottiin maaperältään soveltuvan kirkon rakentamiseen 
ranta-alueita paremmin – edellisen kirkon perustus oli tehty huonosti, 
mikä edisti kirkon rappeutumista. Paikka oli myös riittävän lähellä joki-
varressa sijaitsevaa pappilaa8. Paikalle ei vielä tuolloin johtanut kunnol-
lista tietä, mutta uuden Piippolan kappeliin johtavan maantien, joka oli 
jo määrätty rakennettavaksi, tiedettiin kulkevan sovitun kirkon paikan 
ohi. Kirkon piirustukset tilattiin intendentinkonttorilta, ja arkkitehti C. 
L. Engelin laatimat suunnitelmat valmistuivat vuonna 1828. Kärsämäen 
uusi kirkko valmistui lopulta vuonna 1842.9 Kärsämäki erotettiin omaksi 
kirkkoherrakunnakseen vuonna 1856.10

Vielä 1800-luvun alussa Kärsämäki sijaitsi sivussa maantieverkostosta.11 
Kärsämäen kylän kautta kulki Pyhäjärveltä Haapavedelle ja edelleen Ou-
laisten kautta rannikolla sijaitsevalle Pyhäjoelle johtava maantie.12 Pitä-

6 Matinolli 1969a, 122, 137, 152–155, 190.
7 Kappeliseurakunnan perustamisen tavoitteena oli asutuksen vakiinnuttaminen 

etäällä muusta asutuksesta sijaitsevalla alueella. Jotta syrjässä sijaitsevaan kap-
peliseurakuntaan saataisiin pätevä kappalainen, myönnettiin virkaan ryhtyvälle 
papille lisähoukuttimena manttaalin kokoinen pappila sekä oikeus laskea virka-
vuotensa kaksinkertaisina. (Matinolli 1969a, 410; Eskola & Heinänen 1992, 23–
25; Halila 1954, 492).

8 Kärsämäen pappila sijaitsi kappeliseurakunnan perustamisesta lähtien Pyhäjoen 
rannassa, seurakunnan ensimmäisen, 1840-luvun alussa puretun kirkon lähellä. 
(Matinolli 1969a, 443).

9 Eskola & Heinänen 1992, 29, 63–65, 169; Matinolli 1969a, 410–413.
10 Matinolli 1969a, 435; Eskola & Heinänen 1992, 79–80.
11 Viertola 1974, 116.
12 Tien linjaus näkyy C. P. Hällströmin vuonna 1798 julkaistulla kartalla. (Charta 

öfver Uleåborgs Höfdingedöme. C. P. Hällström, 1798). 



3.1. Kirkonkylän rakentumisen historia ja tausta

83

jäntieksi luokiteltu tie oli käytössä jo 1700-luvulla. Tie oli kuitenkin vielä 
1800-luvun alussa vaatimaton ja paikoin huonokuntoinen eikä sitä pidet-
ty yleisenä maantienä.13 Uusien maanteiden rakentaminen 1800-luvun 
alkupuoliskolta lähtien paransi liikenneyhteyksiä Kärsämäeltä naapuri-
pitäjiin. Kärsämäeltä Saviselän kautta Piippolaan johtavan maantien ra-
kentamisesta määrättiin vuonna annetulla 1825 keisarillisella päätöksel-
lä. Tie tehtiin vanhan, ratsupolkuna ja talvitienä käytetyn tien paikalle. 
Kuuden kyynärän14 levyinen maantie valmistui kulkukelpoiseen kuntoon 
1800-luvun puolivälissä.15 Tien rakentaminen avasi yhteyden Kärsämäel-
tä Piippolan kautta kulkevalle, Oulusta Kuopioon johtavalle Savontielle.16 
Kärsämäeltä Haapajärvelle johtavan maantien valmistuminen 1800-lu-
vun puolivälin jälkeen kohensi jokilaaksojen välisiä poikittaisia liiken-
neyhteyksiä.17

3.1.1. Kärsämäen kirkonkylä vuosina 1844–1845 – kartta-analyysi

Kärsämäen jakokunnan tiluksia kuvaava kartta on laadittu vuosina 
1844–1845. Asutus tukeutuu voimakkaasti jokeen. Parhaiten viljelyk-
seen soveltuvien maiden sijainti jokilaaksossa on ohjannut asutuksen ra-
kentumista. Pyhäjoen varrella tilojen pihapiirit ja viljelysalueet reunusta-
vat jokea yhtenäisenä nauhana. Toisaalta asutus on harvaa, peltolohkot 
ovat pieniä ja jokeen tukeutuva asutusvyöhyke on kapea. Jokea reunusta-
va asutus ei ole yhtenäistä, talot ryhmittyvät harvaan rakennetuiksi ky-
liksi, joiden väliin jää lähes asumattomia alueita18. Maisema on tasaista,19 
joten maastonmuodolla ei ole ratkaisevaa merkitystä peltoalueiden muo-
toihin. Pellot on raivattu viljaville rantamaille maatilojen pihapiirien ym-
pärille ryhmittyvinä lohkoina. Kartalle on merkitty maatilojen pihapiiri-
en paikat mutta ei erillisiä rakennuksia. Jokirantaan on merkitty useita 
vesimyllyjä, miltei jokaisella talolla on omansa. Jokitörmällä ja peltoloh-
kojen väliin jäävillä alueilla on niittymaita. Laajat takaniityt sijoittuvat 
jokilaakson reunoille, viljelysalueiden taakse. Kapeaa asutusvyöhykettä 
ympäröivät raivaamattomat metsä- ja suoalueet.

Kirkonkylän nykyisen keskustan seutu on kartalla yhä pääosin rakenta-
matonta ja raivaamatonta aluetta. Vuonna 1842 valmistunut kirkko si-
jaitsee Junnonkankaalla, maiseman korkeimmalla kohdalla, Saviselkään 
ja edelleen Piippolaan johtavan maantien varrella. Kirkon eteläpuolel-
la asutus tukeutuu maastonmuotoihin. Junnonkankaan joenpuoleisel-
la, etelään ja lounaaseen viettävällä rinteellä on kolme maatilaa, Kontti 
(Konttila), Korkatti ja Junno20, joita ympäröivät peltolohkot ja niiden ta-

13 Viertola 1974, 133. Vuoden 1734 lain ja siihen 1735 tehdyn täsmennyksen mukaan 
yleisten maanteiden tuli olla kestikievarein varustettuja ja vähintään 10 kyynärää 
leveitä. (Viertola 1974, 86–88).

14 1 kyynärä = 59,4 cm.
15 Hiltunen 1996, 461; Viertola 1974, 164.
16 Viertola 1974, 116.
17 Vilmusenaho 1984, 197; Viertola 1974, 164.
18 Vertaa esim. Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 243.
19 Tiluskartalle ei ole merkitty korkeuskäyriä, mutta maastonmuodot voidaan pää-

tellä vuoden 2001 peruskartan pohjalle laaditun analyysikartan perusteella. (Ver-
taa analyysikartta, Kärsämäen kirkonkylä vuonna 2001).

20 Vanhimpia tiloja kirkonkylän nykyisen, kirkon ympärille rakentuneen keskustan 
alueella ovat Konttila, Korkatti, Junno ja Harju. (Kemi (toim.) 2004, 10). Niistä 



Kartta 14. Kärsämäen kirkonkylä vuosi-
na 1844–1845. 
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kana niittymaat. Maanteiden risteyksen länsipuolella sijaitseva Konttila 
toimi kestikievarina21.

Kartalla näkyy Pyhäjärveltä Kärsämäen, Haapaveden ja Oulaisten kaut-
ta Pyhäjoelle johtava maantie. Tie kulkee Pyhäjoen pohjoispuolella jo-
kea myötäillen ja kääntyy Kärsämäen kylän eteläpuolella kohti pohjois-
ta. Tiehen yhdistyvät joen yli lounaaseen kulkeva Haapajärvelle johtava 
maantie, joka valmistui 1800-luvun puolivälin jälkeen, sekä kirkon ohit-
se Saviselkään johtava itä-länsisuuntainen maantie. Maanteiden lisäksi 
analyysikartan pohjana olevalle tiluskartalle on merkitty pihapiirejä toi-
siinsa yhdistäviä sekä takaniityille ja laitumille johtavia kulkutietä. Jo-
kea reunustavien viljelysalueiden takana kulkee paikoin jokiuomaa myö-
täileviä kulkureittejä.

3.2. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa

Kärsämäen kirkonkylä rakentui 1800-luvun lopulla Pyhäjoen pohjois-
puolella sijaitsevalle Junnonkankaalle. Kirkonkylän nykyisen keskustan 
alueelle, Pyhäjoelta Pyhäjärven kappeliin johtavan pitäjäntien varrelle, 
oli 1700-luvun jälkipuoliskolle mennessä rakentunut kolme maatilaa, jot-
ka sijoittuivat Junnonkankaan lounaaseen loivasti viettävälle rinteelle. 
Kirkon rakentaminen Junnonkankaalle sekä kirkon ohitse kulkevan Sa-
viselkään johtavan maantien valmistuminen ohjasivat kirkonkylän ke-
hitystä 1800-luvun puolivälistä lähtien. Kirkonkylän keskusta rakentui 
Saviselän maantien varrelle kirkon länsipuolelle.

Kärsämäen kunta perustettiin vuonna 1869.22 Kehitystä hidastivat heti 
1800-luvun puolivälin jälkeen sattuneet katovuodet, joiden seurauksena 
kunnan asukasmäärä hetkellisesti romahti. Tilanne tasaantui 1870-lu-
vun kuluessa.23 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa kirkonky-
lään rakennettiin uusia rakennuksia sekä kaupan että kunnallishallin-
non tarpeisiin. Kirkonkylän ensimmäinen kansakoulu valmistui vuonna 
1884. Koulu rakennettiin kirkon lähistölle Saviselkään johtavan maan-
tien varrelle. Koulurakennus kävi hyvin pian liian pieneksi ja vanhan 
koulun vierelle rakennettiin uusi, entistä suurempi koulurakennus jo 
vuonna 1901.24 Kunnallisten toimintojen ohella kirkonkylään perustet-
tiin yksityisten kauppiaiden puoteja sekä osuustoiminnallisia yrityksiä. 

Harjun tila sijaitsee pohjoiseen johtavan maantien varrella Junnonkankaan poh-
joispuolella, kartan yläreunassa näkyy Harjun tilan peltoja. Junno, Korkatti ja 
Kontti (Konttila) on perustettu 1600-luvun kuluessa tai aikaisemmin, Harju on 
1770-luvulla perustettu uudistila. (Matinolli 1969a, 695–707).

21 Koponen (toim.) 1983, 437.
22 Eskola 1992, 93–94.
23 Esim. Murtomäki 2004, 14–19. Kärsämäen väkiluku kasvoi 1800-luvun ensimmäi-

sellä puoliskolla yli kaksinkertaiseksi: 1800-luvun alussa pitäjässä oli alle 1000 
asukasta, vuosina 1855–1865 hieman yli 2000. Väestön määrä väheni 1860-luvun 
lopulla yli 300 hengellä, vuonna 1870 pitäjässä oli 1693 asukasta. Kahden tuhan-
nen asukkaan raja ylitettiin jälleen 1880-luvulla.

24 Telinkangas (toim.) 1984, 15–16, 28.
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Kärsämäen Osuusmeijeri perustettiin vuonna 1913 ja Kärsämäen Osuus-
kauppa vuonna 1915.25

Kirkonkylän keskusta-alue laajeni 1900-luvun ensimmäisten vuosikym-
menten kuluessa kirkolta länteen, kohti kirkonkylän sivuitse kulkevan 
Pyhäjärveltä Kärsämäen kautta Haapavedelle ja edelleen Pyhäjoelle joh-
tavan vanhan pitäjäntien risteystä. Keskustasta muodostui rakenteeltaan 
nauhamainen. Rakentaminen tukeutui tiehen, tietä rajaavat rakennuk-
set muodostivat kirkonkylänraitin, jonka itäisenä päätteenä oli kirkko, 
läntisenä päätteenä maanteiden risteys. Kirkonkylää ympäröi avoin vil-
jelysmaisema. Peltoalueet sijoittuivat pääasiassa kirkonkylän keskustan 
etelä- ja lounaispuolelle, Pyhäjokea ympäröiville alaville maille. Junnon-
kankaalle rakennettu kirkko ja tapuli näkyivät kauas maisemaa hallitse-
vina maamerkkeinä. Kirkon pohjoispuolella Junnonkankaan korkeimmat 
kohdat olivat rakentamatonta metsäaluetta.

Vuonna 1928 Kärsämäen kunnassa oli 3 841 asukasta. Asutus oli harvaa 
ja keskittyi Pyhäjokilaaksoon sekä jokeen yhdistyvien sivuhaarojen var-
sille. Kunnan alueella oli kolme virallista kylää: Kärsämäki, Saviselkä 
ja Venetpalo. Kirkonkylän seudulle oli muodostunut kaksi asutuskeski-
ttymää, kirkon ympärille rakentunut Kirkonkylä ja kirkon eteläpuolelle 
Pyhäjoen varrelle muodostunut Rannankylä.26 Kunnassa oli viisi kansa-

25 Koponen (toim.) 1983, 458; Kemi (toim.) 2004, 46.
26 Rosberg & Hildén 1929, 153–156. Asutuksen jako kolmeen kylään oli määritelty 

isojakojen yhteydessä. Epävirallisesti asutus muodosti yhdeksän kylämäistä asu-
tuskeskittymää: Kirkonkylä, Rannankylä, Porkkala, Saviselkä, Sydänmaa, Hau-
danjoki, Venetpalo, Ojalehto ja Hallanperä. (Rosberg & Hildén 1929, 153–154).

Kuva 32. Kärsämäen kirkonkylän vuonna 
1901 valmistunut kansakoulu kuvattuna 
1910-luvulla.  Kansakoulurakennus sijoit-
tui raitin pohjoispuolelle kirkon lähistölle. 
Kookkaan hirsirakenteisen kouluraken-
nuksen julkisivut verhottiin myöhemmin 
uusrenessanssin tyylipiirteiden mukaisella 
laudoituksella ja maalattiin vaaleiksi.
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koulua ja yksi kiertokoulu, neljä maamiesseuraa ja neljä nuorisoseuraa. 
Kunnan alueella toimi 8 yksityistä kauppiasta ja osuuskauppa, jolla oli 
3 sivumyymälää, haara-apteekki, säästöpankki, postitoimisto ja kaksi 
postipysäkkiä sekä kaksi puhelinkeskusta. Osuustoiminnallisia yrityksiä 
olivat osuusmeijeri, neljä osuuskassaa sekä puimakone-, sähkö-, turve-
pehku- ja sonniosuuskunta. Palvelut sijoittuivat kirkonkylän ohella myös 
muihin kyliin.27

Tärkein elinkeino kunnassa oli 1920-luvulla maatalous, muiden elinkei-
nojen osuus oli hyvin vähäinen. Maatalous perustui pienviljelykseen. Vil-
jelysala oli kunnan pinta-alaan nähden hyvin pieni, viljellyn maan osuus 
oli noin 3 % kokonaispinta-alasta. Teollisuustoimintaa edustivat pienet 
saha-, mylly- ja sähkölaitokset. Vuonna 1929 ilmestyneen maantieteel-
lis-taloudellisen ja historiallisen tietokirjan mukaan rautatieyhteyksi-
en paraneminen – varsinkin Kärsämäen naapurikuntien Pyhäjärven ja 
Haapajärven kautta kulkevan Iisalmi-Ylivieska -rautatien valmistuminen 
1920-luvun puolivälissä – vaikutti välillisesti alueen taloudelliseen kehi-
tykseen.28 Kärsämäellä ei ollut omaa rautatieasemaa, lähin asema sijaitsi 
Haapajärvellä.

Kärsämäen kirkonkylän sijainti oli huonojen tieolojen vuoksi syrjäinen 
aina 1900-luvun alkupuolelle saakka. 1900-luvun kuluessa Kärsämäen 
kirkonkylästä muodostui päätieverkon kehittämisen yhteydessä mer-
kittävä maanteiden risteyskohta. Jo vuonna 1929 julkaistussa teokses-

27 Rosberg & Hildén 1929, 153–154.
28 Rosberg & Hildén 1929, 156.

Kuva 33. Kärsämäen kirkonkylä mark-
kinapäivänä 1910-luvun alussa.  Kirkko ja 
tapuli erottuvat ympäristöstään maisemaa 
hallitsevina maamerkkeinä. Kirkonkylää 
ympäröivät viljelyskäytössä olevat pelto-
alueet. Peltojen halki kulkevia maanteitä 
rajaavat riukuaidat.
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sa Suomenmaa – maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja 
Kärsämäen kirkonkylä mainitaan ennen muuta tärkeiden maanteiden 
risteyskohtana: ”Pitäjän liikenneverkon keskuksena on kirkonkylä. Sii-
tä haarautuu neljä valtatietä eri tahoille. Niistä lounaaseen päin kulke-
va johtaa Haapajärvelle (kirkolta 36 km) ja täten rautatien yhteyteen. 
Hieman pitempi matka on Pyhäsalmen asemalle Pyhäjärven pitäjään”.29 
Kirkonkylän merkitys maanteiden risteyskohtana kasvoi edelleen val-
tatien 4 rakentamisen myötä. Helsingistä Jyväskylän kautta Ouluun ja 
edelleen Rovaniemelle ja Petsamoon kulkevaa valtatietä alettiin suun-
nitella 1930-luvulla. Tiehankkeen taustalla oli autoliikenteen voimakas 
kasvu 1920-luvulta lähtien. Suunnitelmien mukaan valtatie kulki pääasi-
assa vanhojen maanteiden linjauksia myöten Pyhäjärven, Kärsämäen ja 
Piippolan kunnan alueella sijaitsevan Leskelän kylän kautta pohjoiseen.30 
Valtatietä parannettiin ja oikaistiin Kärsämäen seudulla 1950-luvun ku-
luessa: valtatien peruskorjaus Pihtiputaalta ja Pyhäjärvelle ja edelleen 
Kärsämäelle sekä valtatien oikaisun rakentaminen Kärsämäeltä Leske-
lään aloitettiin vuonna 1949. Tien korjaustyöt saatiin päätökseen vuonna 
1959. Korjaustöiden myötä vanha maantie parannettiin valtatielle asetet-
tujen vaatimusten mukaisesti kuusi metriä leveäksi soratieksi.31 Tie pin-
noitettiin öljysoralla 1960-luvun alussa. Kokkolasta Nivalan, Kärsämä-
en ja Pyhännän kautta Kajaaniin johtavan maantien rakentaminen aloi-
tettiin 1950-luvulla. Kärsämäen kohdalla itä-länsisuuntainen, valtatien 
kanssa risteävä tie linjattiin kulkemaan kirkonkylän pohjoispuolitse. Tie 
oli sepelipintaisena liikennöitävässä kunnossa talvella 1963 välillä Kär-
sämäki – Nivala. Tie valmistui kokonaisuudessaan vuonna 1973, mikä 
lisäsi Kärsämäen merkitystä maanteiden risteyksessä sijaitsevana kirkon-
kylänä.32

3.2.1. Kärsämäen kirkonkylä vuonna 1934 – ilmakuva

Ilmakuvassa vuodelta 1934 näkyy Kärsämäen kirkonkylän keskusta, joka 
tukeutuu itä-länsisuunnassa kirkon ohitse Saviselkään johtavaan maan-
tiehen, kirkonkylänraittiin. Kuvassa taka-alalla näkyy pohjois-eteläsuun-
tainen Pyhäjärveltä Kärsämäen, Haapaveden ja Oulaisten kautta Pyhäjo-
elle johtava maantie.

Kuvassa etualalla näkyy sekä maamerkkinä että kirkonkylänraitin itäise-
nä päätteenä toimiva kirkko. Tiehen tukeutuvat rakennukset muodosta-
vat perushahmoltaan nauhamaisen kokonaisuuden. Raitin itäpäässä kir-
kon seudulla rakennukset rajaavat tiealuetta väljästi harvana nauhana, 

29 Rosberg & Hildén 1929, 156.
30 Kemi (toim.) 2004, 21; Perko 1977a, 9–20; Perko 1977b, 62–90.
31 Kemi (toim.) 2004, 21, 59. Valtatiet jaettiin tekniseltä tasoltaan neljään eri luok-

kaan: tietyyppien kantavat rakenteet, leveydet ja ajoradan päällysteet oli määri-
telty liikenteen vilkkauden perusteella. Valtatie 4 edusti tietyyppiä 2, joka poikke-
si kaikkein vilkkaimmilla tieosuuksilla käytetystä tyypistä 1 vain ajoradan pääl-
lysteen suhteen. Tietyypille 2 asetettujen vaatimusten mukaisesti tienpinnan leve-
ys oli 8 metriä, ajoradan leveys 6 metriä, ajoradan kantavana kerroksena oli ahto-
kivi-, kenttäkivi-, sepeli- tai somerokerros ja ajoradan päällysteenä sora. Tyypissä 
1 ajoradan päällysteenä oli kestopäällyste. Tietyypin 2 rakentamisessa oli varau-
duttu tien parantamiseen kestopäällysteellä lähitulevaisuudessa. (Perko 1977b, 
68).

32 Kemi (toim.) 2004, 22.
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ne on rakennettu etäälle tiestä. Tien pohjoispuolella lähinnä kirkkoa si-
jaitsevat vuonna 1901 rakennettu kansakoulu, kaksikerroksinen lainajy-
vämakasiini ja niiden länsipuolella tontin pohjoislaidalle etäällä tiestä 
sijaitseva kookas kaksikerroksinen kunnantalo, joka toimi myöhemmin 
kansakouluna ja asuintalona. Kansakoulurakennus ja kunnantalo on ver-
hottu laudoituksella ja maalattu vaaleiksi. Raitin eteläpuolella on Jun-
nonkankaalle 1600-luvulla rakennettujen maatilojen pihapiirejä, joita 
ympäröivät tilojen pellot.

Kaupalliset palvelut keskittyvät kirkonkylänraitin länsipäähän, maantei-
den risteyksen ympäristöön. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä rakenne-
tut liikerakennukset sijaitsevat raitin varrella. Risteyksen ympärillä rai-
tin etelälaidalla tietä rajaavat kookas vanhan apteekin talo, Kärsämäen 
Kauppayhtiön kaksikerroksinen liikerakennus, Kärsämäen Osuuskaupan 
mansardikattoinen liikerakennus, kahvila ja Alatalon kauppa. Niitä vas-
tapäätä raitin pohjoislaidalla sijaitsevat kaksikerroksinen Koposen kirja-
kauppa ja Remeksen räätälinliike.33 Liikerakennukset ovat laudoituksella 
verhottuja ja vaaleiksi maalattuja. Ne rajaavat tiealuetta tiiviisti. Liikera-
kennusten takana pihoja ympäröivät talousrakennukset. Tiealuetta rajaa-
vat rakennusten ohella aidat sekä tonteilla kasvava puusto.

Kirkonkylä erottuu maisemassa selvästi rajautuvana, viljelysalueiden ym-
päröimänä kokonaisuutena. Kirkonkylää ympäröivät peltoalueet liittyvät 
Pyhäjokeen tukeutuvaan nauhamaiseen, avointen viljelysalueiden muo-
dostamaan vyöhykkeeseen. Raitin kanssa risteävän maantien ympäristö 
33 Vertaa Koponen (toim.) 1983, 437.

Kuva 34. Kärsämäen kirkonkylä vuonna 
1934.
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Kartta 15. Kärsämäen kirkonkylä vuon-
na 1963.
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on rakentamatonta peltoaluetta. Risteyksen itäpuolella on paikalla sijait-
sevan vanhan maatilan, Konttilan, rakennuksia. Konttilan länsipuolella 
avautuvat jokilaaksoa ympäröivät viljelysalueet. Tasaisessa maisemassa 
kohoavien matalien, metsää kasvavien kumpareiden väliin rajautuu pai-
koin joen sivuhaaroja ympäröiville alaville alueille raivattuja peltoja.

3.2.2. Kärsämäen kirkonkylä vuonna 1963 – kartta-analyysi

Peruskartassa vuodelta 1963 viljelysalueiden ja asuinpaikkojen sijainti 
noudattaa pääpiirteissään samoja periaatteita kuin vuosina 1844–1845. 
Jokilaaksossa asutus myötäilee Pyhäjokea kapeana ja harvaan rakennet-
tuna nauhana. Jokivarressa on vanhoja kantatiloja, jotka näkyvät myös 
vuosina 1844–1845 laaditulla kartalla. Esimerkiksi pappila Kattilakoski 
sekä lukkarin virkataloksi perustettu Raatti sijaitsevat alkuperäisillä pai-
koillaan joen pohjoisrannalla.34 Asuinpaikat sijaitsevat jokitörmällä, vil-
jelysalueet ympäröivät niitä jokeen tukeutuvana vyöhykkeenä. Viljelys-
alueet ovat laajentuneet huomattavasti vuosien 1844–1845 tilanteeseen 
verrattuna. Peltoalueet ovat silti edelleen melko pieniä ja jokea ympäröi-
vä viljelysalueiden muodostama vyöhyke on rikkonainen, peltolohkojen 
väliin rajautuu raivaamattomia alueita. Kirkonkylän keskustan pohjois- 
ja itäpuolella pieniä, Pyhäjoen sivu-uomiin tukeutuvia viljelysmaita ym-
päröivät laajat metsä- ja suoalueet.

Kirkonkylä on rakentunut Pyhäjoen pohjoispuolella sijaitsevan harjan-
teen, Junnonkankaan, lounaaseen kohti jokilaaksoa viettävälle rinteel-
le. Alueen vanhimmat rakennukset sijaitsevat kirkon eteläpuolella Jun-
nonkankaan rinteellä. Kartalle on merkitty nimillä alueelle 1600-luvulle 
mennessä rakentuneet vanhat kantatilat, Korkatti ja Junno, jotka sijait-
sevat edelleen vanhoilla paikoillaan, tilojen pihapiirejä ympäröivät pel-
toalueet sijaitsevat samoilla paikoilla kuin 1844–1845 laaditulla kartal-
la. Tilojen luoteispuolella rakentaminen tukeutuu rinnettä myötäilevään 
tiehen. Alueella on 1800-luvun kuluessa rakennettuja pieniä pihapiirejä.

Kirkonkylän rakenteen runkona toimivat päätiet, pohjois-eteläsuuntai-
nen valtatie 4, joka oli kartan laatimisen aikaan vastikään valmistunut, 
sekä sen kanssa risteävä itä-länsisuuntainen Kauppakatu35. Kauppakatu 
noudattaa paikalle 1800-luvun puoliväliin mennessä rakennetun, Savis-
elän kylän kautta Piippolaan johtavan maantien linjausta. Valtatie 4 on 
rakennettu kirkonkylän keskustan kohdalla ja sen pohjoispuolella Kärsä-
mäen läpi 1700-luvulla kulkeneen vanhan pitäjäntien pohjalle. Keskus-
tan eteläpuolella valtatie on linjattu kulkemaan asumattomien ja raivaa-
mattomien seutujen halki, jokivarressa valtatien yhdistyy jälleen joen uo-
maa myötäilevään vanhaan pitäjäntiehen. 1800-luvun puolivälin jälkeen 
valmistuneen Haapajärventie on osittain korvattu uudella tielinjauksella, 
joka kulkee joen yli pappilan vieritse ja yhdistyy joen eteläpuolella van-
haan Haapajärventiehen. Vanha tielinjaus on näkyvissä kartalla entisellä 

34 Vertaa analyysikartta, Kärsämäen kirkonkylä vuosina 1844 ja 1845, ja Matinolli 
1969a, 703, 706.

35 Tien nimi oli kartan laatimisen aikaan kirkonkylän keskustan kohdalla Kauppaka-
tu, keskustan itäpuolella Puusaarentie.
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paikallaan. Tie ei kuitenkaan toimi varsinaisena maantienä, vaan katke-
aa joen kohdalla ja jatkuu sen eteläpuolella polkuna. Kirkonkylän poh-
joispuolella valtatien 4 kanssa risteää Kokkolasta Nivalan, Kärsämäen ja 
Pyhännän kautta Kajaaniin johtava maantie.

Kirkon ohi kulkevan Kauppakadun varrella rakentaminen tukeutuu tie-
hen. Valtatien risteyksen itäpuolella rakennukset rajaavat tietä tiiviisti 
harvaan rakennettuna nauhana. Asuin- ja liikerakennukset sijaitsevat 
tien varressa, talousrakennukset niiden takana. Muuta rakennuskantaa 
suurempina erottuvat kirkko sekä sen länsipuolella raitin pohjoislaidalla 
sijaitsevat koulurakennukset. Valtatien varressa rakennukset ovat Kaup-
pakatua reunustavia rakennuksia suurempia, mutta alueen rakenne on 
samankaltainen: päärakennukset, joissa on sekä asuin- että liiketiloja, si-
jaitsevat yhtenäisenä rivistönä tien varressa, talousrakennukset tonteilla 
niiden takana.

3.3. Kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava 1966

Kärsämäen kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaavan, Kärsämäen kir-
konseudun rakennuskaavan36, laatimisesta vastasi maanmittausinsinööri 
Teuvo Vuolteenaho. 22.3.1966 päivätty rakennuskaava vahvistettiin Ou-
lun lääninhallituksessa 5.10.1966.

Rakennuskaava-alueeseen kuuluivat kirkonkylänraitin varrelle vanhojen 
maanteiden risteyksen ja kirkon väliin rakentunut kirkonkylän keskus-
ta ja sen ympärillä pohjois-eteläsuuntaisen maantien varrella sijaitsevat 
alueet. Kaava-alue kokonaisuutena tukeutui tiestöön – taajamaraken-
teen runkona toimivat pohjois-eteläsuuntainen vanha maantie, valtatie 
4, joka oli rakennuskaavassa nimeltään Keskuskatu, ja sen kanssa ris-
teävä kirkon ohi kulkeva itä-länsisuuntainen maantie, joka oli kaavassa 
nimeltään Kauppakatu. Kaavan laatimisen aikaan Jyväskylästä Ouluun 
johtava valtatie 4 kulki edelleen pohjois-eteläsuunnassa kirkonkylän kes-
kustan sivuitse, vanhan maantien linjausta myöten. Rakennuskaavassa 
valtatietä 4 varten oli suunniteltu uusi tielinjaus, joka kulki kirkonkylän 
keskustan ohitse sen itäpuolelta. Rakentamattomien metsä- ja peltoalu-
eiden läpi kulkeva tie hahmottui selkeästi kirkonkylän keskusta-alueesta 
erilliseksi ohikulkutieksi. Pohjoisessa kaava-alue rajautui selkeästi kes-
kustan pohjoispuolella kulkevaan itä-länsisuuntaiseen Kokkolasta Kajaa-
niin johtavaan maantiehen. Maantien pohjoispuolelle sijoittui laaja teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialue (T), joka hahmottui keskustasta 
erilliseksi kokonaisuudeksi.

Kirkonkylän keskustassa olemassa oleva rakentaminen keskittyi vuonna 
1964, tuolloin vahvistetun rakennuskaavan pohjakartan mukaan, pää-
asiassa kirkonkylänraitin varrelle ja valtatien 4 itäpuolelle rajautuville 
alueille. Rakennuskaavassa kirkonkylän keskustassa, kirkonkylänraittia 
(Kauppakatua) ja valtatietä 4 (Keskuskatua) ympäröivissä kortteleissa, 

36 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-
aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
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Kartta 16. Kärsämäen kirkonkylä, vuo-
den 1966 rakennuskaava-alueen rajau-
tuminen suhteessa olemassa olevaan ra-
kenteeseen. Analyysikartalla on esitetty 
yhtenäisellä viivalla rakennuskaava-alu-
een rajaus ja katkoviivalla rakennusjär-
jestyksen koskeman alueen rajaus. Ana-
lyysikartalla ei ole esitetty kaava-alueen 
ulkopuolelle jäävää asutusta.

korttelien käyttötarkoitukset noudattivat kaavan laatimisen aikaan ole-
massa olevaa tilannetta. Kaavassa ohjeellisina määritellyt rakennusalat37 
sijoittuivat kuitenkin tonteille eri paikkoihin kuin olemassa olevat raken-
nukset. Siten vanhaa rakennuskantaa ei ollut kaavan mukaan tarkoitet-
tu säilytettäväksi, vaikka toiminnot olikin pyritty säilyttämään entisillä 
paikoillaan. Ainostaan kirkko ja tapuli sijoittuivat kaavassa olemassa ole-
van tilanteen mukaisille paikoilleen. Suurin osa kirkonkylän keskustassa 
Kauppakadun ja Keskuskadun varsilla sijaitsevista rakennuksista sijoittui 
kaavassa joko kokonaan tai osittain tiealueelle tai tonttien joko pysäköi-
mispaikaksi tai istutettavaksi määritellylle alueelle.

Rakennuskaavassa kirkonkylän keskusta sijoittui, olemassa olevan tilan-
teen mukaisesti, vanhojen pääteiden, kirkonkylänraitin (Kauppakadun) 
ja Keskuskadun, varsille, teiden risteyksen ympäristöön sekä risteyksen 
ja kirkon väliin rajautuvalle alueelle. Toisaalta kaava vahvisti Keskuska-
dun merkitystä Kauppakadun ohella kirkonkylän toisena pääkatuna ja 
ohjasi rakentamista myös tien länsipuolella sijaitseville alueille. Valtatien 

37 Rakennusjärjestyksessä annettujen rakentamismääräysten mukaan: ”Milloin ra-
kennuskaavassa on korttelissa tai korttelin osassa esitetty ohjeelliset rakennus-
paikan rajat, on näitä rajoja rakennuspaikkoja muodostettaessa, mikäli mahdollis-
ta, noudatettava”. Rakennusjärjestys, Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava-
aluetta koskevat lisämääräykset, 6 luku, 23§. (Rakennusjärjestys. Vuonna 1962 
uusittu malli. Maalaiskuntien Liiton lomake No 9600 10. 65).
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4 linjaaminen kulkemaan kirkonkylän keskustan ohitse mahdollisti Kes-
kuskadun kehittämisen taajaman sisäisenä katuna, jonka varrelle pää-
osa kirkonkylän kaupallisista ja julkisista palveluista keskittyi. Risteyk-
sen ympärillä Kauppakatua ja Keskuskatua reunustivat molemmin puo-
lin kaksikerroksisten yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen (ALK II) 
korttelit. Rakennusalat, jotka oli kaavassa esitetty ohjeellisina, sijoittui-
vat etäälle tiealueista tonttien keskiosiin, huomattavasti tonteilla olemas-
sa olevaa rakennuskantaa kauemmaksi tiestä. Rakennusten ja tien väliin 
rajautuvat piha-alueet oli kaavassa varattu pysäköimispaikoiksi (p). Ra-
kennusten ja tien väliin rajautuvat pysäköintialueet muodostivat yhtenäi-
sen tietä reunustavan vyöhykkeen, jonka leveys oli 12–26 metriä. Raitin 
varrelle pääteiden risteyksen kaakkoiskulmaan sijoittuvat kaksi korttelia 
oli muista poiketen määritelty yksikerroksisten liikerakennusten (AL I) 
korttelialueiksi, rakentamistehokkuudeksi oli määritelty e=0,3038. Ra-
kennuskaavaan liittyvien määräysten mukaan liikerakennuksissa (AL) 
sai olla ”enintään kaksi asuinhuoneistoa laitoksen hoidolle tarpeellista 
henkilökuntaa varten”. Kirkonkylän keskustan keskipisteeksi oli suunni-
teltu laaja torialue, nimeltään Lähtöaukio, joka sijoittui Kauppakadun ja 
Keskuskadun risteyksen luoteiskulmaan. Sen pohjoispuolella sijaitsi linja-
autoasema (LA).

Julkiset rakennukset sijoittuivat kaavassa pääsääntöisesti olemassa ole-
van tilanteen mukaisille paikoilleen. Raitin varrella kirkkoa ympäröivät 
yleisten rakennusten (Y), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten raken-
nusten (YK) sekä museoiden ja niihin verrattavien rakennusten (YM) 
korttelialueet. Kirkon taakse raitin eteläpuolelle oli kaavoitettu koulukes-
kusta varten laaja opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO) kortte-
lialue. Valtatien 4 varrella sijaitsevan nuorisoseurantalon tontti oli määri-
telty huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(YV), Lähtöaukion eteläpuolella sijaitseva kunnanviraston tontti hallin-
to- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH) ja terveystalon tontti sai-
raaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialueeksi (YS).

Idässä, etelässä ja lännessä kirkonkylän keskustaa ympäröivät tuolloin 
vielä raivaamattomille metsäalueille sekä edelleen viljelyskäytössä ole-
ville peltoalueille kaavoitetut asuinalueet. Asuinalueet muodostuivat yk-
sikerroksisten omakotitalojen ja muiden enintään kahden perheen talojen 
(AO I) ja yksikerroksisten rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten 
(AR I) kortteleista. Asuinalueille ei määritelty rakentamistehokkuuksia39. 

38 Rakennuskaavassa ei määritelty muita kaava-alueen kortteleita koskevia rakenta-
mistehokkuuksia. Rakentamistehokkuuksista annettiin määräyksiä rakennusjär-
jestyksessä. Sen mukaan asuntokerrostaloa (AK), liikerakennusta (AL) tai yhdis-
tettyä liike- ja asuntokerrostaloa (ALK) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-
alasta sai käyttää rakentamiseen enintään 20 prosenttia. Rakennuspaikan kerros-
ala sai olla enintään 60 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusjärjes-
tys, Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava-aluetta koskevat lisämääräykset, 6 
luku, 27§. (Rakennusjärjestys. Vuonna 1962 uusittu malli. Maalaiskuntien Liiton 
lomake No 9600 10. 65).

39 Rakennusjärjestyksen mukaan rivitaloa tai muuta kytkettyä rakennusta (AR) var-
ten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta sai käyttää rakentamiseen enintään 
20 prosenttia. Rakennuspaikan kerrosala sai olla enintään 40 prosenttia raken-
nuspaikan pinta-alasta. Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen 
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Rakennukset oli esitetty sijoitettaviksi tonteilleen teitä väljästi rajaavina 
nauhoina, tonttien teiden puoleiset reuna-alueet oli kaavassa määritelty 
istutettaviksi 5–10 metrin leveydeltä. Rakennusten sijainti oli määritel-
ty ohjeellisina esitettyjen rakennusalojen avulla. Asuinalueilla ympäris-
töä elävöittivät puistoalueet. Asuinalueiden keskelle oli kaavoitettu vii-
si suurta, luonteeltaan toisistaan eroavaa puistoaluetta: Katajanpuisto, 
Ruutupuisto, Hermanninpuisto, Rauhanpuisto ja Kirkkopuisto. Katajan-
puistoon ja Ruutupuistoon sijoittui urheilu- ja leikkialueita. Rauhanpuis-
toon sijoittui hautausmaa. Kirkkopuisto oli määritelty luonnontilassa säi-
lytettäväksi (PL) ja Hermanninpuisto istutettavaksi puistoalueeksi (PI). 
Asuinkorttelien väliin rajautui myös kapeita, nauhamaisia puistoalueita. 
Kaavassa oli otettu huomioon myös kirkonkylän keskustan eteläreunal-
la Junnonkankaan rinteellä sijaitsevien maatilojen toimintaedellytykset. 
Tilakeskusten alueet oli kaavassa määritelty maatilojen talouskeskusten 
(AT) korttelialueiksi. Kirkonkylän keskustan eteläpuolella valtatietä 4 
ympäröivät laajat maatalousalueiksi (M) määritellyt alueet. Kaava mah-
dollisti siten maataloustoiminnan jatkumisen kirkonkylän keskustan tun-
tumassa sijaitsevilla tiloilla.

Rakennuskaavassa olemassa olevat vanhat tiet, valtatie 4 (kaavassa Kes-
kuskatu), siitä keskustan eteläpuolella erkaneva Haapajärvelle johtava 
vanha maantie (Rannantie), kirkonkylänraitti (Kauppakatu) sekä Jun-
nonkankaan rinnettä myötäilevä vanha tie (Saunatie) oli merkitty kaa-
vaan sijainniltaan ja linjauksiltaan olemassa olevan tilanteen mukaisina. 
Kaavaan oli merkitty tiealueiden kokonaisleveys, mutta tiealueiden jä-
sentelyyn ajorata-alueeseen, kevyen liikenteen alueisiin ja piennaraluei-
siin ei otettu kantaa. Keskuskadulla, Kauppakadulla ja Rannantiellä lii-
kennealueen kokonaisleveydeksi oli määritelty 24 metriä. Saunatien le-
veydeksi oli kaavassa merkitty 12 metriä, tien luoteispäässä 16 metriä. 
Keskustaa ympäröivillä asuinalueiden sisäisillä teillä tiealueiden leveyk-
siksi oli määritelty 12, 14, 16, 18 ja 20 metriä. Tiealueet oli kaavassa mää-
rätty huomattavasti tuolloin olemassa olevaa, rakennuskaavan pohjakar-
talla esitettyä tilannetta leveämmiksi. Tämä näkyi erityisesti kirkonky-
länraitilla, Kauppakadulla, missä suuri osa olemassa olevista rakennuk-
sista ja pohjakartalle merkityistä tietä rajaavista puista sijoittui kaavassa 
tiealueelle. Raitilla tiealueen leveys oli pohjakartan mukaan 6–10 met-
riä40. Katutilan leveys oli kapeimmillaan, osuusliikkeen vanhan myymä-
lärakennuksen kohdalla, 12 metriä. Rakennuskaavassa katutilan leveys 
oli samalla kohdalla kokonaisuudessaan 56 metriä. Pääteihin rajautuvien 
korttelien reuna-alueet oli kaavassa määrätty istutettaviksi keskimäärin 
6–20 metrin leveydeltä.

taloa (AO) tai maatilan talouskeskusta (AT) varten tarkoitetun rakennuspaikan 
kerrosala sai olla enintään 25 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennus-
järjestys, Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava-aluetta koskevat lisämääräyk-
set, 6 luku, 28§, 29§. (Rakennusjärjestys. Vuonna 1962 uusittu malli. Maalaiskun-
tien Liiton lomake No 9600 10. 65).

40 Rakennuskaavan pohjakartan mukaan tiealue muodostui raitilla 6-10 metrin le-
vyisestä ajoradasta, jota rajasivat tietä reunustavilla tonteilla sijaitsevat rakennuk-
set sekä puusto.
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Kartta 17. Kirkonkylän keskusta-alue 
vuoden 1966 rakennuskaavassa.
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Kirkonseudun rakennuskaavan selostuksessa, sen viimeisissä kappaleis-
sa, kiinnitettiin huomiota teknisten näkökohtien ohella myös kauneutta 
ja viihtyisyyttä luoviin tekijöihin. Kaavaselostuksessa annettiin ohjeita 
olemassa olevan ympäristön erityispiirteiden huomioonottamisesta, eri-
tyisesti rakennuskaavateiden rakentamisessa, seuraavasti: ”Rakennus-
kaavateitä rakennettaessa ja muutenkin rakennuskaavaa toteutettaessa 
on teknillisten ja taloudellisten seikkojen ohella otettava huomioon kau-
neus- ja viihtyisyysnäkökohdat. Kauniit puut on pyrittävä säästämään ja 
puistoina käyttöön otettavat alueet on hoidettava tarkoitustaan vastaa-
vaan kuntoon. Rakennuskaavassa on rakennuskaavateiden osalta osoi-
tettu vain niiden rajat. Rakennuskaavatien rakentamista varten tarvitaan 
yksityiskohtaiset suunnitelmat pituus- ja poikkileikkausprofiileineen. 
Tiealueet on varattu verrattain leveinä. Tätä etua on teitä suunnitelta-
essa ja rakennettaessa käytettävä hyväksi. Ei ole välttämätöntä hakata 
tiealueelta jok ìkistä puuta kumoon. Yksinäinen puu tai puuryhmä tuo 
sopivaa vaihtelua katunäkymään. Varsinkin asuntotiellä, joka välittää 
hiljaista liikennettä, voidaan ajorata tehdä paikoin kapeampana paikoin 
leveämpänä ja se voi polveilla noudatellen maaston vaatimuksia.” Lopuk-
si, kaavaselostuksen viimeisessä lauseessa, todettiin: ”Järkiperäisyyden 
tavoittelun ohella nykyaikainen kaavoitus asettaa päämääräkseen samal-
la inhimillisyyden”.41 Rakennuskaavaa täydensi rakennusjärjestys. Kär-
sämäen kunnan rakennusjärjestykseksi oli hyväksytty Maalaiskuntien 
Liiton vuonna 1962 laatima rakennusjärjestys.42

3.4. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1900-luvun 
jälkipuoliskolla

Sotien jälkeen asutustoiminta vaikutti kunnan kehitykseen. Kuntaan 
muutti runsaasti siirtoväkeä Karjalasta luovutetuilta alueilta. Asutustoi-
minnan seurauksena syntyi mm. Miilurannan asutustilakylä. 1960-luvun 
lopulla asutus keskittyi pääasiassa jokien varsille, viljelykseen parhaiten 
sopiville alueille. Merkittävimpiä asutuskeskuksia olivat kirkonkylä sekä 
Pyhäjoen varrella sijaitsevat Kattilakosken ja Venetpalon kylät.43

Kärsämäen asukasluku oli suurimmillaan vuonna 1960, tuolloin kunnas-
sa oli 5 014 asukasta. Asukasluku väheni 1960- ja 1970-lukujen kuluessa 
voimakkaasti pääasiassa kunnasta pois suuntautuvan muuton seuraukse-
na. Vuonna 1971 ilmestyneen Suomenmaa – maantieteellis-yhteiskunnal-
linen tieto- ja hakuteos mukaan muuttoliikkeen taustalla olivat kunnan 
liike-elämää vaikeuttava sijainti etäällä suurista keskuksista sekä teolli-
sen toiminnan vähäisyys ja pienimuotoisuus. Vilkkainta poismuutto oli 
vuosina 1962–1970.44

41 Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-
aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Rakennuskaavan selostus, 18–19.

42 Rakennusjärjestys. Vuonna 1962 uusittu malli. Maalaiskuntien Liiton lomake No 
9600 10. 65.

43 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 243.
44 Kotiseutumme 2000, 372; Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 244.
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Vuosi 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Väkil. 1982 2389 2784 3095 3558 3490 4412 4661 5014 3997 3393 3582 3207 291845

Vuonna 1960 maa- ja metsätalouden osuus kunnan elinkeinorakenteessa 
oli 73 %, teollisuuden ja rakennustoiminnan 10 % sekä kaupan, liiken-
teen ja palvelusten 10 %. Kärsämäki oli 1970-luvulle saakka elinkeinora-
kenteeltaan maatalousvaltainen pitäjä. Maatalous oli pienviljelyvaltaista 
karjataloutta, tilakoot olivat pieniä46 ja viljelymahdollisuuksia heikensi 
seudun hallanarkuus. Teollisuutta oli kunnan alueella hyvin vähän. Var-
sinaisia teollisuuslaitoksia oli kaksi, Kärsämäen trikooneulomo sekä Ant-
tilan tiilitehdas. Yksi suurimmista työnantajista oli Kärsämäen Osuus-
meijeri. Lisäksi kunnassa toimi pieniä, muutaman hengen työllistäviä 
mylly- ja sahalaitoksia.47 1970-luvun kuluessa kunta alkoi osallistua ak-
tiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseen hankkimalla maa-alueita teolli-
suusalueen perustamista varten. Teollisuusalue rakennettiin kirkonkylän 
keskustan pohjoispuolelle liikenteellisesti tärkeiden maanteiden, valta-
tien 4 ja Kajaani-Kokkola -maantien, risteysalueen tuntumaan.48

Valtatien 4 ja sen kanssa risteävän Kokkolasta Kajaaniin johtavan maan-
tien valmistuminen 1950–1960-lukujen kuluessa vahvisti kirkonkylän 
merkitystä kunnan liike-elämän keskuksena. 1970-luvun vaihteessa kir-
konkylässä oli kaksi pankkia ja kahdeksan kauppaliikettä. Palveluita oli 
vielä tuolloin myös muissa kylissä, joissa oli yhteensä 11 myymälää. Kir-
konkylän merkitys kunnan keskustaajamana lisääntyi edelleen teolli-
suusalueen rakentamisen myötä.49 1970-luvun lopussa valtaosa kunnan 
palvelu- ja teollisuusalojen työpaikoista keskittyi kirkonkylään.50 Palve-
lujen ohella myös asutus keskittyi 1900-luvun jälkipuoliskolla kirkonky-
lään. Taajamassa asuvan väestön osuus koko kunnan väestöstä vuonna 
1960 oli 22 %.51

Vuonna 1960 Kärsämäen kirkonkylässä asui 833, vuonna 1970 hieman 
edellistä vähemmän, 759, mutta vuonna 1980 jo 1 060 asukasta.52 Taaja-
moitumisesta kertoi mm. uuden koulukeskuksen rakentaminen: kirkon-
kylään rakennettiin vuonna 1966 uusi keskuskoulu, jossa toimi kunnal-
linen keskikoulu, kansalaiskoulu ja kirkonkylän kansakoulu. Samaan ai-

45 Rosberg & Hildén 1929, 153; Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 245; Mur-
tomäki 2004, 18; Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsi-
nööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Rakennus-
kaavan selostus; Kärsämäen kunnan internet-sivut, http://www.karsamaki.fi/
index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=43 (13.2.2008); 
Asukasluvun muutos kunnissa 1960–2006, Sisäasiainministeriön internet-sivut, 
http://intermin.fi/intermin/images.nsf/files/d0029c582ef02ef8c225736b00326
743/$file/asukasluvun%20muutos%20kunnissa%201960-2007.xls. (7.11.2007); 
Väestörekisterikeskuksen internet-sivut, http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
vrk/home.nsf/files/Asukasluku_2009_2010/$file/Asukasluku_2009_2010.htm 
(20.10.2010).

46 Maatiloilla viljelty pinta-ala oli 1960-luvulla keskimäärin 8,9ha. (Saarikoski 1969, 
295).

47 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 242–244. 
48 Kotiseutumme 2000, 373.
49 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 244.
50 Kärsämäki. Kuntarakenne sekä alueidenkäyttö ja kaavoitus 1979, 9.
51 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 242.
52 Peltola 1986, 159.
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kaan useita kyläkouluja lakkautettiin.53 Keskuskoulun rakennukset pu-
rettiin vuosina 2002–2003 ja paikalle valmistui vuonna 2004 uusi kou-
lukeskus, johon sijoittuivat peruskoulun ala-aste ja yläaste sekä lukio. 
Kirkonkylään rakennettiin 1970-, 1980- ja 1990-lukujen kuluessa myös 
uusia julkisia rakennuksia ja vanhoja julkisia rakennuksia laajennettiin. 
Raitin itäpäähän kirkon lähistölle rakennettiin vuonna 1973 seurakun-
tatalo, jota laajennettiin vuosina 1976 ja 1988. Sen vierelle, paikalle jos-
sa kirkonkylän vanha kansakoulu aikaisemmin sijaitsi, valmistui vuon-
na 1971 palvelutalo Koivupuisto. Rakennusta laajennettiin vuosina 1975 
ja 1993. Raitin pohjoispuolelle pääteiden risteysalueelta koilliseen sijoit-
tuva terveyskeskus valmistui vuonna 1984, ja rakennusta laajennettiin 
vuonna 1999. Viereiselle tontille rakennettiin vuonna 1995 sotainvali-
dien asuintalo. Valtatien 4 länsipuolelle sijoittuva pääkirjasto valmistui 
vuonna 1992.54

Taajamaväestön osuus kasvoi 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun vaihtees-
sa edelleen, koko kunnan asukasluvun jatkuvasta vähentymisestä huo-
limatta. Vuonna 1995 taajamaväestön osuus oli 45,6 %.55 Vuonna 2000 
taajama-aste oli 43,8 %.56

Vuonna 2004 merkittävimpiä elinkeinoja kunnassa olivat palvelut, joiden 
osuus oli 49,3 %, ja jalostus, jonka osuus oli 27,3 % elinkeinoista. Maa- 
ja metsätalouden osuus oli 1900-luvun lopulla vähentynyt, sen osuus 
oli 20,7 %.57 Erityisesti pieniä maatiloja oli jouduttu lopettamaan kan-
nattamattomina. Jalostus oli lähinnä puu- ja metsätaloutta, suurimpana 
yrityksenä oli mäntyhuonekaluja valmistava tehdas. Palvelualan suurin 

53 Saarikoski 1969, 294.
54 Kotiseutumme 2000, 392, 474–475, 469; Kemi (toim.) 2004, 180, 189, 194.
55 Fennica.net, http://www.fennica.net/f/175/9.htm (13.2.2008).
56 Kunnat.net, http://hosted.kuntaliitto.fi/skriptit/tilastot/kuntakortti2.

asp?knro=317 (13.2.2008).
57 Kunnat.net, http://hosted.kuntaliitto.fi/skriptit/tilastot/kuntakortti2.

asp?knro=317 (13.2.2008).

Kuva 35. Kirkonkylän keskusta vuonna 
1971.  Kirkonkylän kaupalliset palvelut 
keskittyivät taajamarakenteen runko-
na toimivien pääteiden, valtatien 4 sekä 
Kauppakadun, varsille.
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työllistäjä oli Kärsämäen kunta, sen lisäksi kunnassa oli myös pieniä yk-
sityisiä palvelualan yrityksiä. Kaupalliset palvelut keskittyivät pääasiassa 
kirkonkylään, lähes kaikki sivukylien myymälät oli lopetettu.58

Kärsämäen kunnan asukasluku on ollut 1990-luvulta lähtien jatkuvasti 
hienoisessa laskussa. Tilastokeskuksen laatiman ennusteen mukaan Kär-
sämäen väkiluku tulee 2000-luvun kuluessa laskemaan edelleen. Vuon-
na 2040 Kärsämäellä tulee ennusteen mukaan olemaan 2 344 asukasta.59

3.4.1. Rakentamisen ohjaus – kaavan laajennuksia ja muutoksia

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavaan tehtiin 1960-, 1970- 1980-, 
1990- ja 2000-lukujen kuluessa useita päällekkäisiä ja toisiinsa lomittu-
via kaavamuutoksia. Rakennuskaavan muutokset ja laajennukset muo-
dostuivat pienistä, muutaman korttelin kokoisista paloista, ja ne kattoi-
vat vuoden 1966 rakennuskaava-alueen lähes kokonaisuudessaan. Vuo-
den 1966 rakennuskaava60 oli vuonna 2008 edelleen voimassa muutami-
en yksittäisten korttelien alueella.

Kirkonkylän keskustan ympärille vuoden 1966 rakennuskaavassa suun-
nitelluilla asuinalueilla korttelijakoa muutettiin paikoitellen 1970- ja 
1980-lukujen kuluessa ja osa vuoden 1966 rakennuskaavassa esitetyistä 
puistoalueista kaavoitettiin asuintonteiksi. Muutosten tavoitteena oli li-
sätä pientaloasutukseen soveltuvien rakennuspaikkojen määrää61. Vuo-
den 1966 rakennuskaavan kattaman alueen ympärille kaavoitettiin uu-
sia asuinalueita 1970- ja 1980-lukujen kuluessa, pientalorakentamiseen 
soveltuvien rakennuspaikkojen tarpeen edelleen kasvaessa. Maanomis-
tusolosuhteet otettiin kaavoituksessa huomioon, asuinalueet pyrittiin si-
joittamaan pääosin kunnan omistuksessa oleville maille62. Kirkonkylän 
keskustan lounaispuolelle Rannantien länsipuolelle vuoden 1966 raken-
nuskaavassa suunniteltua asuinaluetta laajennettiin vuonna 1982, kaa-
van laati Maa ja Vesi Oy:n Oulun aluetoimisto63. Asuinalue, joka muo-
dostui pääasiassa viheralueiden (VP) ympäröimistä erillispientalojen 

58 Kotiseutumme 2000, 374.
59 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kärsämäen väkiluku on vuonna 2010 2 875, 

vuonna 2020 2 664, vuonna 2030 2 504 ja vuonna 2040 yhteensä 2 344 hen-
keä. (Tilastokeskuksen internet-sivut, http://www.stat.fi/til/vaenn/2004/va-
enn_2004_2004-09-20_tau_002.html (18.11.2008).

60 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-
aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.

61 Esim. Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Suunnittelutoimisto 
Määttä Ky, arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 15.2.1976. Vahvistettu 14.9.1976. 
Rakennuskaavan selostus, 3–6; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan 
muutos. Maa ja vesi Oy, Oulu, dipl.ins. Ismo Peltomäki, 15.4.1981. Vahvistettu 
22.5.1981. Rakennuskaavan selostus, 3–6.

62 Esim. Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maanmitta-
usinsinööri Paavo Littow, Oulu, 23.2.1970. Vahvistettu 1.9.1970; Kärsämäen kir-
konseudun rakennuskaavan muutos. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 
10.6.1970. Vahvistettu 10.11.1970; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan 
muutos ja laajennus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Ismo Peltomäki, 
arkkitehti Olli Eskelinen, 25.8.1981. Vahvistettu 25.8.1982. Rakennuskaavan se-
lostus, 3.

63 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja Vesi Oy, 
Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Ismo Peltomäki, arkkitehti Olli Eskelinen, 25.8.1981. 
Vahvistettu 25.8.1982.
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(AO) korttelialueista, sijoittui entuudestaan viljelyskäytössä oleville pel-
tomaille. Kirkonkylän keskustan itäreunalle, raitin ja Kajaaniin johtavan 
maantien väliin rajautuvalle alueelle, kaavoitettiin Pitkäpellon asuinalue 
vuonna 198364. Kaavoitustyöstä vastasi Maa ja Vesi Oy:n Oulun aluetoi-
misto. Asuinalue koostui asuinpientalojen (AP-1), rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten (AR-1) ja erillispientalojen (AO) kortteli-
alueista, joiden väliin rajautui lähivirkistysalueita (VL) ja puistoalueita 
(VP). Kirkonkylän keskustan luoteiskulmalle sijoittuvan Konttilan alu-
een rakennuskaava65 vahvistettiin vuonna 1990, kaavan laatimisesta vas-
tasi Suunnittelukolmio Oy Oulussa. Vuonna 2008 osa 1980-luvun alku-
puolella kaavoitetuilla asuinalueilla sijaitsevista tonteista sekä valtaosa 
vuonna 1990 kaavoitetulla alueella sijaitsevista tonteista oli edelleen ra-
kentamatta. Kirkonkylän pohjoislaidalla sijaitsevaa teollisuusaluetta laa-
jennettiin vuonna 199766, kaavoitustyöstä vastasi oululainen Suunnitte-
lukolmio Oy.

Vuosien 1983 ja 1987 kuluessa laaditut kaavamuutokset67 kattoivat suu-
rimman osan kirkonkylän keskusta-alueeksi hahmottuvista, Kauppaka-
dun ja valtatien 4 varrelle sijoittuvista kortteleista. Vuonna 1983 vah-
vistettuun kaavamuutosalueeseen kuuluivat pääteiden risteyksen koillis-
kulmassa valtatiehen 4 tukeutuvat korttelit, valtaosa Kauppakadun var-
rella sijaitsevista kortteleista sekä Saunatien itäpuolella ja eteläpuolel-
la sijaitsevat alueet. Vuonna 1987 vahvistettuun kaavamuutosalueeseen 
kuuluivat keskustan kaakkoispuolella koulukeskusta ympäröivät alueet. 
Molempien rakennuskaavamuutosten suunnittelusta vastasi Maa ja Vesi 
Oy:n Oulun aluetoimisto. Samana vuonna vahvistetun Kärsämäen kes-
kustaajaman rakennuskaavan muutos- ja laajennussuunnitelman68 laati 
Pohjanmaan Suunnittelupalvelu Ky. Kaava-alueeseen kuuluivat valtatien 
4 länsipuolella, pääteiden risteyksen ympärillä ja sen pohjoispuolella si-
jaitsevat korttelit.

Vuosina 1983 ja 1987 vahvistetut rakennuskaavat69 tukeutuivat olemas-
sa olevalle ympäristölle ominaisiin piirteisiin. Kaavoissa vanhat päätiet 
– Kauppakatu (kirkonkylänraitti) ja Keskuskatu (valtatie 4) – toimivat 

64 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Pitkäpelto. Maa ja 
Vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskeli-
nen, 8.11.1982. Vahvistettu 1.6.1983.

65 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Konttilan alue. 
Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 14.4.1989. Vahvistettu 
27.12.1990.

66 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Teollisuusalue. 
Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 6.11.1996. Vahvistettu 
28.5.1997.

67 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoi-
misto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vah-
vistettu 21.9.1983; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajen-
nus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. 
Vahvistettu 3.3.1987.

68 Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus, Konttilan alue. 
Pohjanmaan Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Koverola, 5.6.1987. Vahvistet-
tu 5.11.1987.

69 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoi-
misto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vah-
vistettu 21.9.1983; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajen-
nus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. 
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taajamarakenteen runkona. Julkisten rakennusten korttelialueet keskit-
tyivät kaavojen laatimisen aikaan olemassa olevan tilanteen mukaisille 
paikoilleen raitin varrelle kirkon ympäristöön sekä pääteiden risteyksen 
koilliskulmaan. Raitin varrella sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palve-
levien rakennusten korttelialueella (YS) sijaitsi vuonna 1971 rakennettu 
palvelutalo, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten kortte-
lialueella (YK) vuonna 1973 valmistunut seurakuntatalo. Pääteiden ris-
teysalueen koillispuolelle terveystalon ja lääkäritalon vierelle, sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YS), 
rakennettiin vuonna 1984 terveyskeskus. Suurin osa liikerakentamista 
varten varatuista korttelialueista (AL, KL, KL) sijoittui kaavoissa päätei-
den varsille, kirkonkylänraitin varrelle pääteiden risteyksen ja kirkon vä-
liselle alueelle sekä valtatien 4 varrelle pääteiden risteyksen molemmin 
puolin. Kaavoissa sekä raitti että valtatie 4 hahmottuivat kirkonkylän 
pääteiksi. Liikerakentamista varten varatuilla korttelialueilla rakenta-
mistehokkuuksiksi oli määritelty e=0,50–0,60 (AL II, K II) ja e=0,40 (KL 
I). Kaavat mahdollistivat useimpien pääteiden varsilla sijaitsevien van-
hojen rakennusten säilymisen, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
Vuoden 1983 kaavassa70 yksi raitin pohjoislaidalla sijaitsevista vanhois-
ta liikerakennuksista sijoittui osittain tiealueelle. Rakennus purettiin ja 
sen paikalle rakennettiin vuonna 1984 kaksikerroksinen asuin-, liike- ja 
toimistorakennus Kiinteistö Oy Kärsälinna. Vuoden 1987 kaava71 mah-
dollisti kunnanvirastona toimivan vanhan suojeluskuntatalon säilyttämi-
sen. Sen sijaan pääteiden risteysalueen länsipuolella sijaitsevat Konttilan 
tilan vanhat rakennukset sijoittuivat kaavassa torialueelle, rakennukset 
oli ajateltu purettaviksi. Valtatien 4 varrella keskustan pohjoisraunalla 
sijaitseva, 1940-luvun lopulla rakennettu apteekin talo sijoittui kaavassa 
osittain tiealueelle. 

Vuoden 1983 rakennuskaava72 mahdollisti vanhan rakennuskannan säi-
lyttämisen. Junnonkankaan rinnettä myötäilevää Saunatietä reunusti-
vat kaavassa erillispientalojen (AO) korttelit, joissa kerroskorkeuksiksi 
oli määritelty I ½ ja II ja rakentamistehokkuuksiksi e=0,20, olemassa 
olevalle rakennuskannalle tyypillisten piirteiden mukaisesti. Kaavassa ei 
kuitenkaan ollut vanhan rakennuskannan suojeluun velvoittavia määrä-
yksiä, joten kaava salli vanhojen rakennusten purkamisen ja korvaami-
sen uusilla. Rakennusalat oli määritelty tonteille sitovina mutta vapaas-
ti siten, että rakennusala kattoi lähes koko tontin, naapuritontteihin ra-
jautuvia neljän metrin levyisiä reuna-alueita lukuun ottamatta. Vanhat, 
lähelle tiealuetta rakennetut rakennukset sijoittuivat kaavassa tontille 

Vahvistettu 3.3.1987; Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laa-
jennus, Konttilan alue. Pohjanmaan Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Kove-
rola, 5.6.1987. Vahvistettu 5.11.1987.

70 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoi-
misto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vah-
vistettu 21.9.1983.

71 Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus, Konttilan alue. 
Pohjanmaan Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Koverola, 5.6.1987. Vahvistet-
tu 5.11.1987.

72 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoi-
misto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vah-
vistettu 21.9.1983.
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vuonna 2008 voimassa olevassa asema-
kaavassa.
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määritellylle rakennusalalle – toisaalta kaava mahdollisti uusien raken-
nusten rakentamisen myös tonttien keskiosiin tai takaosiin, etäälle tiestä.

Vuoden 1987 kaavassa73 Saunatien päässä sijaitsevaa Korkatin pihapii-
riä koski kaavamerkintä A/s. Sillä tarkoitettiin asuinrakennusten kortte-
lialuetta, jolla ympäristö säilytetään. Kaavamääräysten mukaan kortte-
lissa sijaitsevia rakennuksia ei saanut purkaa ilman pakottavaa syytä, ja 
rakennuksissa suoritettavien korjausten ja muutosten tuli olla sellaisia, 
että rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kyläkuvan kannal-
ta merkittävä luonne säilyi. Määräyksissä kiinnitettiin huomiota myös 
uudisrakennusten soveltuvuuteen ympäristöönsä: kaavamääräysten mu-
kaan uudisrakennusten tuli julkisivu- ja kattomateriaaleiltaan, mitta-
suhteiltaan ja väritykseltään muodostaa olemassa olevien rakennusten 
kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Korkatin pihapiirin lisäksi Kärsämäen 
kirkonkylän kaava-alueella ei ollut muita kaavamääräyksillä suojeltuja 
rakennuksia.

Valtatien 4 aluetta ja sitä reunustavia kortteleita koskeva rakennuskaa-
van muutos ja laajennus74 vahvistettiin vuonna 1999. Rakennuskaavan 
laatimisesta vastasi Oulussa Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group. 
Kaavamuutos mahdollisti valtatielle 4 suunniteltujen parannustoimenpi-
teiden toteuttamisen. Valtatien alue oli kaavassa määritelty kauttakulku- 
tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen (LT). Kirkonkylän keskus-
tan kohdalla tiealueen kokonaisleveys oli kaavassa keskimäärin 24 met-
riä, samoin kuin vuoden 1966 rakennuskaavassa. Valtatien 4 ja Haapajär-
ventien, Frosteruksenkadun75 sekä Kokkolantien-Kajaanintien risteysten 
ympäristössä tiealue oli määritelty huomattavasti tätä leveämmäksi, ris-
teysalueille oli varattu tilaa kiertoliittymien rakentamista varten. Haa-
pajärventien risteyksen eteläpuolella valtatiellä 4 tiealueen leveys oli 60 
metriä. Valtatien 4 alitse oli kaavassa suunniteltu kaksi liikennealueen 
alittavaa jalankululle ja polkupyöräilylle varattua tietä (a) sekä yksi eri-
tasoristeys (e), joiden tavoitteena oli ennen muuta liikenneturvallisuuden 
parantaminen. Alikulkuja ja eritasoristeystä ei ollut vuoteen 2008 men-
nessä toteutettu.

Valtaosa valtatien 4 varressa sijaitsevista kortteleista oli kaavassa mää-
ritelty liikerakennusten (KL) korttelialueiksi. Liikerakennusten kortte-
leissa kaavassa määritelty suurin sallittu kerrosluku oli II. Tehokkuus-
luvut vaihtelivat e=0,60–0,50–0,40–0,35.76 Tehokkaimmin rakennetta-

73 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi 
Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu 
3.3.1987.

74 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukol-
mio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvis-
tettu 30.11.1999.

75 Kauppakatu (kirkonkylänraitti) on ollut vuodesta 1994 lähtien nimeltään Froste-
ruksenkatu.

76 Vuoden 1966 rakennuskaavaa täydentävän rakennusjärjestyksen mukaan liikera-
kennuksia (AL) tai yhdistettyjä liike- ja asuntokerrostaloja (ALK) varten tarkoi-
tetun rakennuspaikan kerrosala sai olla enintään 60 prosenttia rakennuspaikan 
pinta-alasta, eli e=0,60. Vuoden 1999 kaavassa rakennusjärjestyksen mukainen 
tehokkuus toteutui ainoastaan yhdessä, valtatien 4 ja Frosteruksenkadun risteyk-
sen koilliskulmassa sijaitsevassa korttelissa. Muissa liikerakennuksia varten vara-
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vat korttelialueet sijoittuivat valtatien 4 ja Frosteruksenkadun risteyk-
sen ympärille. Risteys hahmottui kirkonkylän keskustan ydinalueeksi 
ja tärkeimmäksi solmukohdaksi. Keskustan eteläosassa, valtatien 4 ja 
Haapajärventien risteyksen luoteiskulmassa sijaitseva kortteli oli kaavas-
sa määritelty yleiseksi pysäköintialueeksi (LP-1), jolle kaavamääräysten 
mukaan voitiin rakentaa moottoriajoneuvojen huoltoasema, ravintola- ja 
majoitustiloja sekä myymälä- ja liiketiloja. Kortteliin rakennettiin vuon-
na 2006 Liikekeskus Paanulinna.

Vuoden 1999 rakennuskaavassa otettiin paikoin huomioon olemassa ole-
van ympäristön erityispiirteet. Esimerkiksi valtatien 4 ja Frosteruksen-
kadun risteyksen koillispuolella sijaitsevissa sosiaalitointa ja terveyden-
huoltoa palvelevien rakennusten (YS) ja rivitalojen ja muiden kytketty-
jen asuinrakennusten (AR) korttelialueilla rakennusalat oli määritelty 
siten, että kaava mahdollisti valtatien 4 varrelle 1900-luvun puolivälin 
tienoilla ja sitä ennen valmistuneiden rakennusten säilymisen. Toisaalta 
keskustan pohjoispuolella tiiviisti valtatien 4 varressa sijaitsevaa aptee-
kin taloa, joka hahmottuu maastossa kirkonkylän keskusta-aluetta ra-

tuissa kortteleissa tehokkuudet olivat rakennusjärjestyksessä määriteltyjä tehok-
kuuksia selvästi pienempiä. (Vertaa Rakennusjärjestys, Kärsämäen kirkonseudun 
rakennuskaava-aluetta koskevat lisämääräykset, 6 luku, 27§. Rakennusjärjestys. 
Vuonna 1962 uusittu malli. Maalaiskuntien Liiton lomake No 9600 10. 65).
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jaavaksi maamerkkirakennukseksi, ei ollut kaavan mukaan tarkoitettu 
säilytettäväksi. Rakennus sijoittui kaavassa osittain tiealueelle, osittain 
tontin istutettavaksi määrätylle reuna-alueelle.

Kirkonkylän keskustan alueella nykyään voimassa oleva asemakaava 
muodostuu palapelimäisesti toisiinsa liittyvistä, pääasiassa 1980-, 1990- 
ja 2000-lukujen kuluessa laadituista kaavoista. Myös vuoden 1966 raken-
nuskaava on edelleen voimassa pienellä alueella. Valtatietä 4 ympäröivil-
lä alueilla on edelleen voimassa vuonna 1999 vahvistettu rakennuskaa-
va77. Frosteruksenkadun varrella sijaitsevilla alueilla taas ovat voimassa 
vuosina 1983, 1987 ja 1991 vahvistetut kaavat78. Kirkonkylän keskustaa 
ympäröivät pääasiassa 1980-luvun kuluessa kaavoitetut asuinalueet.

3.4.2. Kärsämäen kirkonkylä vuonna 2001 – kartta-analyysi

Maisemamaakuntajaon mukaan Kärsämäen kunnan alue kuuluu Suo-
menselän maisemamaakuntaan. Kunnan alueelle tyypillisiä piirteitä 
ovat karu ja laakea maasto ja soiden runsas määrä. Peltoalaa on niukalti 
ja suurin osa siitä keskittyy jokilaaksojen latva-alueiden savikoille. Mai-
sema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan Suomenselän alueen asutus on 
aina ollut harvaa, kylät ovat edelleenkin pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja 
vesistöjen tuntumassa tai matalien selänteiden rinteillä.79

Kärsämäen kirkonkylän seudulla vanhin asutus ja viljelysalueet keskit-
tyvät edelleen, samoin kuin vuosina 1844–1845 laadituilla kartoilla, Py-
häjoen ympärille laakeille ranta-alueille. Jokivarressa asutuksen ja vilje-
lysalueiden väliset suhteet eivät ole juurikaan muuttuneet vuoden 1963 
jälkeen. Peltoalueet sijaitsevat samoilla paikoilla ja saman laajuisina kuin 
tuolloin. Asutus muodostuu useiden rakennusten ympäröimistä pihapii-
reistä, jotka sijoittuvat viljelysalueiden keskelle, jokitörmille tai joen ete-
läpuolella kulkevan maantien varrelle. Useat joen varrella sijaitsevista 
vanhoista maatiloista ovat edelleen entisillä paikoillaan. Pappilan länsi-
puolelle joen rantaan on kartalle merkitty vanhan, vuonna 1841 puretun 
Kärsämäen vanhan kirkon raunioiden sijaintipaikka. Myös Junnonkan-
kaan rinteelle sijoittuvat Korkatti ja Junno erottuvat kartalla edelleen 
vanhoilla paikoillaan.

Kärsämäen kirkonkylä sijoittuu joen pohjoispuolelle Junnonkankaalle. 
Analyysikartalla keskusta-alue erottuu pohjois-eteläsuuntaisen valtatien 
4 ja kirkonkylän vanhan pääkadun, Frosteruksenkadun, varrella sijait-

77 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukol-
mio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvis-
tettu 30.11.1999.

78 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Pitkäpelto. Maa ja 
vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eske-
linen, 8.11.1982. Vahvistettu 1.6.1983; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan 
muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti 
SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vahvistettu 21.9.1983; Kärsämäen kirkonseudun 
rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, arkki-
tehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu 3.3.1987; Kärsämäen kirkonkylä 
rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, Urpo Pakkanen, 17.5.1990. 
Vahvistettu 20.8.1991.

79 Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 16–17, 31. 
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sevan kirkon väliin rajautuvana tihentymänä. Rakentaminen on vuoden 
1963 jälkeen laajentunut keskustan ympärille, Junnonkankaan lakialu-
eille sekä sen etelään ja länteen viettäville rinteille, keskustan ja joen vä-
liin rajautuville alueille. Kirkonkylä kokonaisuutena rajautuu pohjoisessa 
Kokkolasta Kajaaniin johtavan maantien risteykseen, risteyksen pohjois-
puolelle sijoittuva teollisuusalue ei hahmotu maastossa osaksi taajamara-
kennetta. Muilla suunnilla pääteihin väljästi tukeutuva taajamarakenne 
harvenee vähitellen keskustasta poispäin, selkeää rajaa on vaikeaa hah-
mottaa. Osa kirkonkylän keskustan ympärillä sijaitsevista viljelysalueis-
ta on vuoden 1963 jälkeen kaavoitettu ja rakennettu asuinalueiksi. Kes-
kustan etelä-, lounais- ja länsipuolille rakennetut asuinalueet sijoittuvat 
pääteiden väliin rajautuville entisille peltomaille. Asuinalueet ja viljelys-
alueet erottuvat kartalla toisistaan selvästi erillisinä kokonaisuuksina. 
Asuinalueet ovat rakenteeltaan harvaan rakennettuja. Asutuksen lomas-
sa on vain vähäisiä rippeitä vanhoista pelto- ja niittymaista. Suurin osa 
kirkonkylän keskustan yhteyteen 1960-, 1970- ja 1980-lukujen kuluessa 
rakennetuista asuinalueista sijoittuu Junnonkankaan laelle kirkonkylän 
keskustan pohjoispuolelle, valtatien 4, kirkonkylän vanhan pääkadun, 
Frosteruksenkadun, ja Pyhännälle johtavan maantien väliin rajautuville 
alueille. Alue oli vielä vuonna 1963 raivaamatonta metsämaata. Maas-
tossa nämä asuinalueet hahmottuvat kirkonkylän keskustasta erillisiksi 
alueiksi.

Vanhat maantiet, Pyhäjoen pohjoisrantaa myötäilevä maantie, kirkon ohi 
Saviselkään johtava tie ja keskustasta lounaaseen kulkeva Haapajärvelle 
johtava maantie, noudattavat samoja linjauksia kuin vuosina 1844–1845 
laaditulla kartalla. Valtatie 4 kulkee osittain vanhan pitäjäntien linjausta 
myöten. Vanhojen teiden mutkia on tienparannus- ja päällystystöiden yh-
teydessä oikaistu. Haapajärvelle johtavan maantien linjaus on muutettu 
takaisin vuosien 1844–1845 kartalla näkyvän tielinjauksen mukaiseksi – 
vuoden 1963 kartalla tien linjaus noudattaa tästä poikkeavaa reittiä, tie 
kulkee joen yli pappilan kaakkoispuolelta uutta linjausta myöten ja tien 
vanha linjaus näkyy kartalla vain osittain.

3.5. Kulttuuriympäristön muutokset

3.5.1. Kärsämäen kirkonkylän keskusta-alueen muutosten 
tarkastelu rakeisuuskarttojen avulla

Kärsämäen kirkonkylän keskustaa vuosina 1964, 1980–1981 ja 2008 ku-
vaavilla rakeisuuskartoilla näkyvät taajaman kokonaisrakenteessa, ra-
keisuudessa ja rakennusten mittakaavassa 1900-luvun jälkipuoliskon ku-
luessa tapahtuneet muutokset.

Vuoden 1964 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla kirkonkylän kes-
kusta erottuu maastonmuotoihin ja tiestöön tukeutuvana, kokonaishah-
moltaan tähden muotoisena kokonaisuutena. Kartalla näkyy selkeästi 
maastonmuotojen merkitys taajaman kokonaisrakenteen muodostumi-
sessa. Luoteis-kaakkoissuunnassa taajamarakenne myötäilee Junnon-
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kankaan kirkolta lounaaseen laskevaa rinnettä. Kirkko sijoittuu maas-
ton korkeimman kohdan tuntumaan. Junnonkankaan rinteellä, sitä myö-
täilevän tien, Saunatien, varrella, taajamarakenne koostuu tiehen lähes 
yhtenäisenä nauhana tukeutuvista pihapiireistä. Tien varrella sijaitsevat 
myös alueella jo 1600-luvulla olemassa olleiden maatilojen, Korkatin ja 
Junnon, pihapiirit. Toisaalta taajamarakenne tukeutuu kirkon länsipuo-
lella risteäviin maanteihin, pohjois-eteläsuuntaiseen valtatiehen 4, joka 
on keskustan kohdalla rakennettu vanhan pitäjäntien pohjalle, sekä kir-
kon ohi kulkevaan itä-länsisuuntaiseen maantiehen, kirkonkylänraittiin. 
Taajaman pääteiksi hahmottuvat sekä raitti että valtatie 4. Ne erottuvat 
kartalla rakennusten kahden puolen tiiviisti rajaamina nauhoina. Raitin 
varrella, kirkon ja valtatien risteyksen väliin rajautuvalla alueella, ra-
kennukset reunustavat tietä harvana mutta yhtenäisenä rivistönä, joka 
tiivistyy kohti valtatien 4 risteystä. Raitti näkyy rakeisuuskartalla edel-
leen merkittävänä päätienä, jonka varrelle suurin osa liikerakennuksista 
sekä tärkeimmät julkiset rakennukset, kuten koulurakennukset ja kirkko, 
sijoittuvat. Valtatien 4 varrella rakentaminen tiivistyy raitin risteyksen 
eteläpuolella, tietä reunustavat rakennukset muodostavat osaksi keskus-
ta-aluetta hahmottuvan tihentymän. Kartalla voidaan nähdä valtatien 4 
rakentamisen vaikutukset kirkonkylän keskustan rakenteeseen: rakenta-
minen on levittäytynyt valtatien varrelle, ja taajamarakenteessa voidaan 
erottaa keskustan pohjoispuolelle ja eteläpuolelle muodostuneita, raitti-
ympäristöstä erillisiä pieniä saarekkeita. Kirkonkylän keskusta kuitenkin 
erottuu yhä melko yhtenäisenä ja kohtalaisen selvästi hahmotettavana 
kokonaisuutena rakentamattomien pelto- ja metsäalueiden keskellä.

Vuoteen 1980 mennessä taajamarakenne on laajentunut valtatien 4 var-
relle sekä pääteiden väliin rajautuville alueille. Samalla kirkonkylästä 
on muodostunut kerroksellinen, eri-ikäisistä ja ominaispiirteiltään eri-
tyyppisistä alueista muodostuva kokonaisuus. Rakeisuuskartalla Sauna-
tiehen tukeutuva vanha asutus erottuu edelleen yhtenäisenä, asuin- ja 
talousrakennusten rajaamista pihapiireistä koostuvana nauhana. Myös 
raitti ja valtatien 4 linjaus ovat edelleen hahmotettavissa rakeisuuskar-
talla tiealuetta tiiviisti reunustavien rakennusten muodostamina nau-
hamaisina kokonaisuuksina. Toisaalta raitin ja valtatien risteyksen ym-
päristöön sijoittuvat, 1960-luvulla ja 1970-luvun vaihteessa rakennetut 
liikerakennukset, S-market ja Kärsämäen Kauppa Oy:n liikerakennus, 
erottuvat sekä kooltaan että sijainniltaan kirkonkylän keskustalle vielä 
1960-luvun vaihteessa tyypillisestä rakenteesta. Kookkaat rakennukset 
sijoittuvat tonteilleen etäälle tiealueista. Valtatien 4 länsipuolelle ja raitin 
pohjoispuolelle rakennetut asuinalueet poikkeavat rakenteeltaan ja omi-
naispiirteiltään selvästi niitä vanhemmista, teihin tukeutuvista alueista. 
Rakennukset sijoittuvat maastoon vapaasti ja väljästi, alueiden rakenne 
on mattomainen eikä se tukeudu maastonmuotoihin.

Vuoden 2008 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla näkyvät kirkonky-
län keskustassa rakennuskannan uusiutumisen myötä tapahtuneet muu-
tokset. Useimmat raitin varrella sijaitsevista, vielä vuosien 1980–1981 
kartalla olemassa olevista rakennuksista on vuoteen 2008 mennessä 
purettu. Raitin varrelle valtatien 4 risteysalueen tuntumaan sijoittuvat 
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1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa rakennetut liikerakennukset ovat 
vanhoja liikerakennuksia huomattavasti suurempia. Rakennukset sijoit-
tuvat etäälle tiestä, ne eivät muodosta tiehen tukeutuvaa yhtenäistä ko-
konaisuutta, samoin kuin tien varrella sijaitsevat liikerakennukset vuo-
den 1964 kartalla. Raitti erottuu rakeisuuskartalla leveänä, kookkaiden 
rakennusten väljästi reunustamana vyöhykkeenä. Kaksi vanhaa liikera-
kennusta, jotka sijaitsevat raitin puolivälissä tiiviisti tien varrella, erot-
tuvat muusta rakennuskannasta paitsi sijainniltaan myös kooltaan. Ne 
muodostavat taajamarakenteeseen rakeisuuskartalla hahmotettavissa 
olevan tihentymän, joka kuitenkin hahmottuu maastossa heikosti. Valta-
tien 4 linjaus muodostaa taajamarakenteeseen leveän, rakennusten väl-
jästi rajaaman vyöhykkeen. Valtatien varrella keskusta-alueen eteläpuo-
lella sekä pohjoispuolella edelleen olemassa olevat vanhat, 1900-luvun 
puolivälin tienoilla rakennetut liikerakennukset rajaavat paikoin tiiviis-
ti tiealuetta. Kokonaisuutena valtatieympäristö on kuitenkin rakenteel-
taan väljempi ja heikommin rajautuva kuin vuosien 1980–1981 tilannet-
ta kuvaavalla kartalla. Valtatien 4 ja kirkonkylänraitin risteysalue erot-
tuu kartalla kookkaiden liikerakennusten ympäröimänä aukkopaikkana. 
Risteyksen lounaiskulmassa maamerkkirakennuksena erottuu tiiviisti 
tien varrelle sijoittuva vuonna 1900 rakennettu, nykyään kunnantalona 
toimiva rakennus.

Vuoden 1964 rakeisuuskartalla asutusrakenne muodostuu pihapiireistä. 
Junnonkankaan rinteellä Saunatien varrella vanhojen maatilojen asuin-
rakennukset ja talousrakennukset rajaavat keskelleen erikokoisia, toisiin-
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sa yhdistyviä pihatiloja. Raitin ja valtatien 4 varsilla asuinrakennukset 
ja liikerakennukset sijoittuvat tien vierelle, talous- ja varastorakennuk-
set tonttien laidoille päärakennusten taakse. Vuosien 1980–1981 kar-
talla näkyvillä kirkonkylän keskustan ympärille 1960-luvun lopulla ja 
1970-luvun aikana rakentuneilla asuinalueilla asutusrakenne muodos-
tuu yksittäisistä rakennuksista, jotka sijoittuvat vapaasti tonttien keski-
osiin. Vanhoista asuinalueista poikkeavat rakeisuudeltaan eniten raitin 
pohjoispuolelle sijoittuvat rivitalokorttelit. Vuoden 2008 kartalla kirkon-
kylän keskustan pohjoispuolelle 1980- ja 1990-lukujen kuluessa rakentu-
neilla asuinalueilla asuinrakennukset muodostavat tiestöön hyvin väljäs-
ti tukeutuvia nauhoja, mutta rakennusten väleihin ei muodostu selkeästi 
rajautuvia pihatiloja.

Rakennusten koko on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa selvästi suu-
rentunut. Vuoden 1964 rakeisuuskartalla selvästi muita suurempana 
erottuu ainoastaan kirkko. Vain hivenen muita raitin varrella sijaitsevia 
rakennuksia suurempana erottuu kirkon luoteispuolella raitin pohjois-
puolella sijaitseva vuonna 1901 valmistunut kansakoulurakennus. Kes-
kustan eteläreunalla muita suurempana erottuu liikerakennus. Vuosien 
1980–1981 tilannetta kuvaavalla kartalla kirkonkylään 1960- ja 1970-lu-
kujen kuluessa rakennetut julkiset rakennukset ja liikerakennukset ovat 
kooltaan selvästi kirkkoa suurempia. Taajamarakenteessa muita kook-
kaimpina erottuvat kirkon kaakkoispuolelle 1960-luvulla rakennettu 
koulukeskus, raitin pohjoispuolella sijaitsevat vuonna 1984 valmistunut 
terveyskeskus, vuosina 1971 ja 1975 rakennettu palvelukoti Koivupuisto, 
raitin ja valtatien 4 risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitseva Kärsämäen 
Kauppa Oy:n liikerakennus, valtatien varrella sijaitseva S-market, kes-
kustan eteläreunalla sijaitseva teollisuusrakennus sekä keskustan poh-
joispuolella sijaitseva urheilutalo. Myös osa asuinalueille rakennetuista 
rivitaloista on rakeisuuskartalla kooltaan kirkkoa suurempia. Vuoden 
2008 rakeisuuskartalla koulukeskuksen ja muiden julkisten rakennusten 
ohella kooltaan muita suurempina erottuvat raitin länsipäähän valtatien 
4 risteyksen tuntumaan 1980-luvulla rakennetut liikerakennukset. Julki-
sista rakennuksista useimpia, kuten terveyskeskusta, palvelukotia ja seu-
rakuntataloa, on 1980- ja 1990-lukujen kuluessa laajennettu.

3.5.2. Frosteruksenkadun ympäristö

Kärsämäen kirkonkylän keskusta sijoittuu valtatien 4 ja kirkonkylän-
raitin, Frosteruksenkadun80, risteyksen ympäristöön. Keskusta-alueen 
sijaintiin ja rajautumiseen on 1900-luvun kuluessa vaikuttanut ennen 
kaikkea valtatien 4 rakentaminen. Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla kes-
kusta sijoittui itä-länsisuuntaisen raitin varrelle, kirkon ja kirkonkylän 
sivuitse kulkevan vanhan maantien väliselle alueelle. 1900-luvun puoli-
välin tienoilla, valtatien 4 valmistumisen jälkeen, keskustan painopiste 
siirtyi raitin länsipäähän, valtatien risteyksen tuntumaan. Nykyään suu-

80 Kirkon ohi Saviselän kautta Piippolaan johtavan maantien nimi oli 1950-luvulla 
Kauppakatu. Vuonna 1994 Kauppakadulle annettiin nimeksi Kärsämäen ensim-
mäisen kirkkoherran Frosteruksen mukaan Frosteruksenkatu. Vuoden 2008 osoi-
tekartalla tien nimi on kirkonkylän keskustan alueella Frosteruksenkatu ja kir-
konkylän keskustan itäpuolella Puusaarentie.



Kuva 36. Näkymä Frosteruksenkadulta 
länteen kohti valtatien 4 risteystä.  Riste-
yksen itäpuolella Frosteruksenkatua reu-
nustavat 1960-luvun lopulla ja 1980-luvun 
kuluessa valmistuneet liikerakennukset. 
Kuvassa taustalla tien päätteenä näkyy 
risteyksen lounaiskulmassa sijaitseva van-
ha suojeluskuntatalo, jossa nykyään toimii 
Kärsämäen kunnanvirasto.
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rin osa kirkonkylän kaupallisista palveluista sijoittuu valtatien 4 varrel-
le sekä pääteiden risteysaluetta ympäröiville tonteille. Valtatien rakenta-
misen ohella kirkonkylän keskustassa kulttuuriympäristölle ominaisiin 
piirteisiin on vaikuttanut rakennuskannan, erityisesti liikerakennusten, 
uusiutuminen.

Kuvasarja Kärsämäen kirkonkylänraitilta, nykyiseltä Frosteruksenkadul-
ta, kertoo tieympäristössä, katutilan mittakaavassa, palvelujen sijainnis-
sa ja rakennuskannassa tapahtuneista muutoksista. Kirkonkylänraittia 
1920-luvulla kuvaavassa valokuvassa tietä rajaavat kirkon länsipuolelle, 
sen ohi kulkevan maantien varrelle, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa valmistuneet rakennukset, joissa on sekä asuin- että liiketiloja. 
Raitti on kapea, rakennusten väljästi reunustama soratie. Liikennemää-
rät raitilla ovat hyvin vähäisiä ja tiealue toimii mm. lasten leikkipaik-
kana. Ajorataa reunustavat molemmin puolin avo-ojat, ojien yli raken-
nusten pihoihin johtaa puurakenteisia kulkusiltoja. Tietä rajaavat raken-
nusten ohella tontteja ympäröivät aidat ja tonteilta katutilaan työntyvä 
puusto.

Raittia reunustavista liikerakennuksista valtaosa keskittyy raitin länsi-
päähän. Tien eteläpuolella kuvassa vasemmalla näkyy Kärsämäen Osuus-
kaupan mansardikattoinen liikerakennus. Rakennuksen yksityiskohdissa 
on jugend-tyylille ominaisia piirteitä. Osuuskaupan länsipuolella tietä ra-
jaa Kärsämäen Kauppayhtiön talo. Sen takana näkyy kaupan varastora-
kennuksen pääty ja takimmaisena raitin ja sen kanssa risteävän vanhan 
pitäjäntien risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitseva vanhan apteekin talo. 
Liikerakennukset ovat kaksikerroksisia. Maaseutukirkonkylille tyypilli-
seen tapaan 1900-luvun alkupuoliskolla rakennetuissa liikerakennuksis-
sa on sekä liike- että asuintiloja, liiketilat sijoittuvat ensimmäiseen ker-
rokseen, ja useimmiten kauppiaan, liikkeenhoitajan tai kauppa-apulaisen 
käytössä olevat asunnot toiseen kerrokseen. Myymälätilojen sisäänkäyn-
nit avautuvat raitille, asuinrakennusten sisäänkäynnit sijaitsevat raken-
nusten takana pihan puolella. Liikerakennusten takana pihapiirejä rajaa-
vat talousrakennukset, joissa on mm. kauppojen varastotiloja sekä tilaa 



Kuva 37. Kirkonkylänraitti 1920-luvul-
la.  Tietä rajaavista rakennuksista kuvassa 
näkyvät Kärsämäen Osuuskaupan vanha 
liikerakennus ja Kärsämäen Kauppayhtiön 
talo.

Kuva 38. Kirkonkylänraitti vuonna 1952.  
Tietä reunustavat Kärsämäen Osuusliik-
keen vuonna 1943 rakennettu liikeraken-
nus, Siimes ja Kärsämäen Kauppayhtiön 
liikerakennus.

Kuva 39. Kirkonkylänraitti vuonna 2008.  
Vanhoista, vuoden 1952 valokuvassa raitin 
varrella sijaitsevista liikerakennuksista on 
jäljellä edelleen Kärsämäen Osuusliikkeen 
vanha liikerakennus.
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vievien tuotteiden, kuten rautakauppa- ja maataloustuotteiden, myynti-
tiloja. Kärsämäellä kauppojen varastoaitat sijoittuvat pihapiirien laidoille 
liikerakennusten väliin, päädyt raitille päin.

Vuonna 1952 otetussa valokuvassa raitti hahmottuu selvästi kirkonkylän 
pääkaduksi. Raitin merkitystä pääkatuna, jonka varrelle mm. kauppa-
puodit sijoittuvat, kuvaa myös tuolloin käytössä ollut nimi, Kauppakatu81. 
Asuin- ja liikerakennukset rajaavat raittia tiiviisti harvaan rakennettuna 
nauhana. Kuvassa vasemmalla on Kärsämäen Osuusliikkeen kaksiker-
roksinen, vuonna 1943 valmistunut liikerakennus82. Vaaleaksi maalat-
tu, lautaverhoiltu rakennus edustaa tyyliltään funktionalismia. Myymä-
lätilat sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, niiden sisään-
käynnit avautuvat raitille. Myymälä avautuu raitille koko katujulkisivun 
leveydeltä korkeiden näyteikkunoiden kautta. Julkisivuissa on funktio-
nalismille tyypillisiä piirteitä, ikkunoita ympäröivät kapeat vuorilaudat 
ja näyteikkunarivistön yläpuolella julkisivupintaa jäsentää kapea vaaka-
lista. Osuusliikkeen takana on Siimes, jossa 1900-luvun kuluessa on toi-
minut mm. kahvila, osuuskassa, kemikaliokauppa, kirjakauppa, Kauppa 
Oy:n kenkäosasto, Vaatetusliike Asu-Siimes ja Jehovan todistajien val-
takunnansali83. 2000-luvun vaihteessa rakennus oli asuinkäytössä. Ra-
kennus on hyvä esimerkki maaseutukirkonkylille tyypillisistä, alun perin 
asuinkäyttöön rakennetuista mutta ajan mittaan useissa eri käyttötar-
koituksissa toimineista rakennuksista. Sen länsipuolella sijaitsee Kärsä-
mäen Osuuskaupan päämyymälärakennus, joka rakennettiin tontilla ai-
emmin sijainneen jugend-tyylisen liikerakennuksen paikalle 1930-luvul-
la. Rakennus jää kuvassa piiloon tien varressa sijaitsevan tuuhean puun 
taakse. Kuvassa taustalla näkyy Kärsämäen Kauppayhtiön liikerakennus, 
jossa 1950-luvulla toimi kauppias Matti Myllylän kauppaliike84. Liike-
rakennukset sijoittuvat tonteilleen hivenen tielinjasta sisäänvedettyinä, 
niiden edustalle rajautuu kapeita piha-alueita, joille liiketilojen sisään-
käyntiportaat avautuvat. Raitti hahmottuu yhtenäisenä, rakennusten ja 
rakennusten väleistä katutilaan työntyvän tuuhean puuston rajaamana 
kokonaisuutena. Katutila on paikoin leveä mutta selkeästi rajautuva. Tie 
on sorapintainen ja ajoradaltaan kapea. Tiealueen mittasuhteet ovat vuo-
den 1952 valokuvassa samat kuin raittia 1920-luvulla kuvaavassa valo-
kuvassa.

Nykyään raitti ei enää hahmotu kirkonkylän päätieksi. Valtaosa tietä 
vielä 1950-luvun valokuvassa rajaavista liikerakennuksista on purettu 
1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Vuoden 1952 valokuvassa nä-
kyvistä rakennuksista ainoastaan osuusliikkeen kaksikerroksinen vuon-
na 1943 rakennettu liikerakennus sijaitsee yhä omalla paikallaan raitin 
varrella. Rakennus ei kuitenkaan ole enää alkuperäisessä käytössään. 
2000-luvun alussa rakennuksessa sijaitsi kunnan tekninen toimisto, ala-
kerran liiketiloissa oli kirpputoritoimintaa. Osuusliikkeen rakennuksen 

81 Vertaa Koponen (toim.) 1983, 439.
82 Kärsämäen kirkonkylässä oli 1950-luvulla kaksi osuustoiminnallista kauppaliiket-

tä. SOK:n osuuskaupan myymälärakennus valmistui 1930-luvulla, OTK:n osuus-
liikkeen myymälärakennus vuonna 1943.

83 Esim. Kemi (toim.) 2004, 135.
84 Esim. Koponen (toim.) 1983, 458.
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takana vuoden 1952 valokuvassa näkyvä pienikokoinen yksikerroksinen 
Siimes on purettu vuosien 2001 ja 2004 välisenä aikana. Raitin länsi-
päähän valtatien 4 risteyksen tuntumaan sijoittuvat, 1960-luvun lopulla 
ja 1980-luvulla valmistuneet liikerakennukset on rakennettu tonteilleen 
etäälle tiestä, rakennukset eivät näy kuvassa vaan jäävät piiloon tietä ym-
päröivillä tonteilla kasvavan puuston taakse.

Frosteruksenkatu hahmottuu nykyään katutilaltaan hyvin leveäksi. Tiel-
lä ajorata on edelleen kapea, se on leveydeltään samaa luokkaa kuin 
1900-luvun puolivälissä. Ajorataa reunustavat molemmin puolin leveät 
kevyen liikenteen väylät. Tiealue kokonaisuudessaan on leveä, mitä ko-
rostaa asvaltin käyttö pintamateriaalina sekä ajoradalla että kevyen lii-
kenteen väylillä. Olennaisinta katutilan hahmottumisessa on kuitenkin 
tien varrella sijaitsevien rakennusten sijainti suhteessa tiehen. Suurin osa 
tietä tiiviisti rajaavista rakennuksista on purettu, niiden tilalla on tyh-
jiä, rakentamattomia tontteja tai 1900-luvun lopulla rakennettuja liikera-
kennuksia, jotka sijoittuvat tonteilleen huomattavasti kauemmaksi tiestä 
kuin vanhat rakennukset, eikä niillä ole katutilan rajautumisen kannal-
ta merkitystä. Frosteruksenkadun varrella ainoastaan vanhat liikeraken-
nukset, osuusliikkeen liikerakennus ja tien pohjoispuolella sijaitseva Kan-
gaskokon talo, sijoittuvat tonteilleen miltei kiinni tiealueeseen.

Vuoden 1966 rakennuskaavassa85 tiealueen leveydeksi oli Kauppakadul-
la, nykyisellä Frosteruksenkadulla, määritelty 24 metriä. Rakennuskaa-
van selostuksen mukaan kaavaan oli merkitty vain ne rajat, joiden si-
säpuolelle tie tuli toteuttaa – tien suunnittelussa ja rakentamisessa tuli 
kaavaselostuksen mukaan ottaa huomioon sekä kauneus- ja viihtyisyys-
näkökohdat että olemassa olevalle ympäristölle tyypilliset erityispiirteet 
ja yksityiskohdat, kuten olemassa oleva tietä rajaava puusto.86 Toisaalta, 
koska kaava esti rakennusten sijoittamisen tiealueelle, tietä reunustavi-
en rakennusten etäisyydeksi toisiinsa muodostui kaavan mukaan vähin-
tään 24 metriä. Vuonna 1991 vahvistetussa, edelleen voimassaolevassa 
kaavassa87 Frosteruksenkatu on määritelty yleiseksi tieksi vierialueineen 
(LYT). Tiealueen rajauksen määrittelyssä on otettu huomioon raitin var-
rella olemassa olevat, 1900-luvun puolivälin tienoilla rakennetut liikera-
kennukset: kaava mahdollistaa osuusliikkeen vuonna 1943 valmistuneen 
liikerakennuksen ja sitä vastapäätä sijaitsevan Kangaskokon talon säilyt-
tämisen. Tiealueen leveys vaihtelee, tiealue on kapeimmillaan osuusliik-
keen liikerakennuksen kohdalla 18 metriä, muualla raitilla 20–22 met-
riä.

Kirkonkylänraitin varrelle, valtatien 4 risteystä ympäröiville tonteille, on 
rakennettu uusia liikerakennuksia 1960-luvun lopulta lähtien. Risteyk-
sen kaakkoiskulmaan, Kärsämäen Kauppayhtiön vanhan liikerakennuk-
sen paikalle, on valmistunut vuonna 1968 Kärsämäen Kauppa Oy:n uusi 

85 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-
aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.

86 Vertaa Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan selostus. Maanmittausinsinööri 
Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966, 18–19.

87 Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, 
Urpo Pakkanen, 17.5.1990. Vahvistettu 20.8.1991.



Kuva 40. Liikerakennuksia Frosteruksen-
kadun varrella.  Valtatien 4 risteyksen itä-
puolella tietä rajaavat nykyään osuuspan-
kin käytössä oleva entinen säästöpankin 
liikerakennus ja Kiinteistö Oy Kärsälinna, 
jossa on liiketiloja ja asuntoja.
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liikerakennus88. Rakennus sijoittuu tontin keskiosaan, vuoden 1966 kaa-
vassa89 rakennusalaksi määritellylle paikalle. Liikerakennuksen ja raitin 
väliin rajautuva piha-alue on rakennettu kaavan mukaisesti pysäköin-
tialueeksi. Rakennusta on laajennettu vuonna 1972 siipirakennuksella, 
jossa on kaksi asuinhuoneistoa ja liiketiloja90. Vuonna 2008 rakennukses-
sa toimi K-market. Yksikerroksisessa liikerakennuksessa on punatiilillä 
verhoillut julkisivut. Myymälätilat avautuvat raitille suurten näyteikku-
noiden kautta. Käytännössä visuaalinen yhteys liiketilojen ja raittiympä-
ristön välillä on kuitenkin kadonnut, kun valtaosa ikkunoista on teipattu 
umpeen.

Raitin pohjoispuolella sen länsipäässä sijaitsevat liikerakennukset ovat 
valmistuneet 1980-luvulla. Valtatien 4 ja raitin risteyksen koilliskulmas-
sa sijaitseva säästöpankin liiketalo on rakennettu vuonna 1984. Kaksi-
kerroksisessa liikerakennuksessa on kaksi asuinhuoneistoa ja kahdeksan 
liikehuoneistoa91. Nykyään rakennuksen alakerrassa sijaitsevissa liiketi-
loissa toimivat osuuspankki ja apteekki. Rakennuksessa on matala au-
makatto ja tiilillä verhotut julkisivut. Pankkirakennuksen itäpuolella rai-
tin varrella sijaitsee vuonna 1984 valmistunut Kiinteistö Oy Kärsälinna. 
Kaksikerroksisessa rakennuksessa on kauppa-, ravintola- ja toimistotiloja 
sekä asuntoja92. Suuri osa liiketiloista on nykyään tyhjillään. Rakennuk-
sessa on betonielementtijulkisivut ja laakea aumakatto. Toisessa kerrok-
sessa sijaitsevissa asuintiloissa on parvekkeet, jotka antavat rakennuksel-
le kerrostalomaisen ilmeen. Rakennustyyppeinä molemmat liikeraken-
nukset ovat osittain samankaltaisia kuin maaseutukirkonkyliin 1900-lu-
vun alkupuoliskolta lähtien rakennetut liikerakennukset: rakennuksissa 
on sekä liiketiloiksi että asuinkäyttöön suunniteltuja tiloja, jotka jakau-
tuvat hierarkisesti luonteeltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin ti-
loihin. Julkiset liiketilat sijoittuvat rakennusten pohjakerroksiin ja avau-

88 Esim. Kotiseutumme 2000, 424.
89 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-

aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
90 Esim. Kotiseutumme 2000, 441.
91 Esim. Kotiseutumme 2000, 438.
92 Esim. Kotiseutumme 2000, 438.



Kuva 41. Näkymä Frosteruksenkadun 
länsipäästä itään kohti kirkkoa.  Raitin 
etelälaidalla tietä rajaavat tyhjät tontit. 
Tiiviisti tien varressa sijaitseva osuusliik-
keen kaksikerroksinen, vaaleaksi maalat-
tu liikerakennus hahmottuu raittia pitkin 
avautuvassa näkymässä maamerkinomai-
sena, raittiympäristölle 1900-luvun puoli-
välin tienoilla ominaisista piirteistä muis-
tuttavana rakennuksena.
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tuvat raitille. Liiketilojen sisäänkäynnit sijoittuvat raitin varrelle, ja tilat 
avautuvat raitille suurten näyteikkunoiden kautta. Rakennusten ylem-
missä kerroksissa on yksityisiä asuintiloja tai luonteeltaan puolijulkisia 
liiketiloja palvelevia apu- ja konttoritiloja. Rakennusten mittasuhteet 
kuitenkin poikkeavat niitä vanhemmille, 1900-luvun puolivälin tienoilla 
rakennetuille liikerakennuksille tyypillisistä ominaispiirteistä. 1980-lu-
vun kuluessa rakennetut liikerakennukset ovat kookkaita, runkosyvyys 
on suuri. Rakennusmateriaaleina on käytetty betonia ja tiiltä. Niistä eri-
tyisesti Kärsälinna, joka rakennustyyppinä on myös pienkerrostalon kal-
tainen, poikkeaa maaseutukirkonkylille ominaisesta liikerakentamisen 
perinteestä.

Raitin varrelle 1960-luvun lopulla ja 1980-luvun kuluessa rakennetut lii-
kerakennukset sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä. Rakennusten edus-
toille rajautuu laajoja piha-alueita, jotka toimivat pääasiassa pysäköin-
tialueina. Katutila on avoin ja leveä.93 Raitin pohjoislaidalla tietä reu-
nustavat liikerakennukset sijoittuvat kuitenkin huomattavasti lähemmäs 
tietä kuin mitä vuoden 1966 rakennuskaavassa oli tonteille määriteltyjen 
rakennusalojen avulla osoitettu. Säästöpankin liikerakennus on raken-
nettu kiinni tontin tienpuoleiseen rajaan. Rakennuksen edustalla sijaitse-
va, osittain kiveysten ja istutusten rajaama pysäköintialue sijoittui vuon-
na 1999 vahvistetussa rakennuskaavassa kokonaan yleiseksi tieksi (LYT) 
määritellylle alueelle.94

93 Vertaa Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 46. Tielaitoksen Kärsämäen kirkon-
kylän alueelle vuonna 1994 laatimassa taajamakohtaisessa analyysissä kritisoi-
daan Frosteruksenkadun, josta julkaisussa käytetään termiä kauppakatu, tieym-
päristöä. Sen mukaan: ”Kauppakadun itäpäässä sijaitsee muutamia puutaloja, 
jotka rajaavat kauppakatua aika tiiviisti. Puutalojen jälkeen kauppakatu laajenee 
hahmottomaksi asvalttialueeksi. Liikerakennukset sijaitsevat niin kaukana toisis-
taan, ettei selkeää kauppakatumaista tilaa muodostu. Risteysalueen ympäristössä 
sijaitsevia komeita rauhoitettuja mäntyjä lukuun ottamatta kauppakadun muu-
tamat matalat pensasistutukset eivät asvalttista taajamakuvaa paljoa paranna”. 
(Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 46).

94 Vertaa Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo 
Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966 ja Kärsämäen kirkonseudun 
rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, 
Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.
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Uusien liikerakennusten valmistumisen myötä vanhoissa, raittia rajaa-
vissa rakennuksissa sijaitsevat liiketilat ovat jääneet tyhjilleen 1900-lu-
vun lopulla. Kehityksen taustalla on monia syitä. Kirkonkylään on raken-
nettu 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun kuluessa useita liikerakennuksia, 
joissa on pieniä liikehuoneistoja ja yritysten toimitiloja. Raitin varrelle 
kirkon länsipuolelle on valmistunut vuonna 1978 pieni liikerakennus, 
Kiinteistö Oy Kärsämäen Liiketalo95. Säästöpankin rakennuksen ja Kär-
sälinnan ohella 1980-luvun kuluessa on rakennettu valtatien 4 risteys-
alueen länsipuolelle vuonna 1989 Kiinteistö Oy Kärsämäen Nelosforum, 
kaksikerroksinen liike- ja asuinkiinteistö, jossa on kaksi asuinhuoneis-
toa ja kuusi liikehuoneistoa96. Uusien liikekiinteistöjen rakentaminen on 
edesauttanut erityisesti pienten, vanhojen liiketilojen jäämistä tyhjilleen, 
kun palvelut ovat siirtyneet uusiin ajanmukaisiin liiketiloihin. Toisaalta 
liiketilojen tarve kirkonkylässä on 1900-luvun lopulta lähtien kokonai-
suudessaan vähentynyt. Palvelujen kokonaismäärä on vähentynyt kun-
nan asukasluvun ja siten palvelujen paikallisten käyttäjien määrän pie-
nentyessä. Samaan aikaan palvelut ovat keskittyneet entistä suuremmik-
si yksiköiksi, minkä seurauksena varsinkin vanhoissa liikerakennuksissa 
sijaitsevat pienet liiketilat ovat jääneet tyhjilleen.

Useimmat Kärsämäen kirkonkylässä vielä 1960-luvulla sijainneista lii-
kerakennuksista, kuten Kärsämäen Kauppayhtiön rakennus, vanhan ap-
teekin talo ja Koposen kirjakaupan talo, on purettu pois uusien, ajanmu-
kaisten ja entisiä suurempien liikerakennusten tieltä 1970- ja 1980-luku-
jen kuluessa. Osa vanhoista liikerakennuksista on purettu tarpeettomina 
rakennusten jäätyä tyhjilleen. Raitin etelälaidalla edelleen sijaitsevan, 
vuonna 1943 valmistuneen osuusliikkeen liikerakennuksen länsipuolella 
raittia rajaavat Siimes ja Kärsämäen Osuuskaupan 1930-luvulla raken-
nettu päämyymälärakennus näkyvät vielä vuosien 1963 ja 1964 tilan-
netta kuvaavilla kartoilla sekä kirkonkylän keskustaa vuonna 1971 ku-
vaavassa ilmakuvassa. Sekä Siimeksen että osuuskaupan päämyymälän 
paikalla on nykyään tyhjä tontti. Vierekkäiset tyhjät tontit muodostavat 
keskeiselle paikalle taajamarakennetta hajottavan aukkopaikan. Alueel-
la edelleen voimassa olevassa, vuonna 1991 vahvistetussa rakennuskaa-
vassa97 purettujen rakennusten paikalla sijaitseva kortteli on määritelty 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialueeksi, tehokkuuslu-
vuksi on määritelty e=0,50 ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. 
Kaavamääräysten mukaan 30 % rakennusalalle sallitusta kerrosalasta 
voidaan käyttää asuinhuoneistoja varten, eli kaavan mukaan kortteliin 
voidaan sijoittaa vanhojen liikerakennusten kaltainen rakennus, jossa oli 
sekä liike- että asuintiloja. Korttelin luoteiskulma on kuitenkin kaavassa 
määritelty pysäköimispaikaksi (p), joten kaava estää uudisrakennuksen 
sijoittamisen tiiviisti raitin varrelle osuuskaupan vanhan liikerakennuk-
sen paikalle. 

95 Esim. Kotiseutumme 2000, 438–439.
96 Esim. Kotiseutumme 2000, 439.
97 Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, 

Urpo Pakkanen, 17.5.1990. Vahvistettu 20.8.1991.
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Uusien liikerakennusten rakentamisen ja vanhojen liikerakennusten pur-
kamisen myötä kirkonkylän keskustan painopiste on 1900-luvun jälki-
puoliskon mittaan vähitellen siirtynyt raitilta valtatien 4 risteyksen ym-
päristöön ja valtatien 4 varrelle. Samalla pääteiden välinen hierarkia on 
muuttunut. Kirkonkylänraitti, nykyinen Frosteruksenkatu, on menettä-
nyt vähitellen merkityksensä kirkonkylän päätienä. Valtatiestä 4 on muo-
dostunut kirkonkylän päätie ja vanha kirkonkylänraitti on muuttunut 
päätieltä eli valtatieltä 4 kirkolle kulkevaksi sivutieksi. Toisaalta keskus-
tan painopisteen ja pääteiden keskinäisen hierarkian muuttuminen on 
puolestaan vaikuttanut liikerakennusten sijaintiin, kun palvelut on py-
ritty keskittämään kirkonkylän ydinkeskustaksi hahmottuvalle alueelle, 
keskeisille ja helposti saavutettaville paikoille. Siten palvelujen keskitty-
essä valtatien 4 risteyksen ympäristöön raitin varrella sijaitsevat palvelut 
ovat edelleen vähentyneet.

Raitin varrella sijaitseva kirkko ja tapuli hahmottuvat edelleen raitilta 
katsottuina maamerkkirakennuksiksi, jotka samalla toimivat kirkonky-
län itäisenä päätteenä. Kirkko ja tapuli eivät kuitenkaan erotu maise-
massa näkymiä hallitsevina maamerkkeinä samaan tapaan kuin vielä 
1900-luvun alkupuolella.

Kärsämäen kirkonseutu on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Museoviraston ja ympäristöministe-
riön vuonna 1993 ilmestyneessä julkaisussa Rakennettu kulttuuriympä-
ristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 
mainitaan vuonna 1842 rakennettu, C.L. Engelin vuonna 1828 suunnit-
telema kirkko sekä vuonna 1842 rakennettu, E.B. Lohrmannin suunnit-
telema kellotapuli. Luettelon mukaan kirkon ympäristöön liittyvät koti-
seutumuseona toimiva lainajyvästön makasiini vuodelta 1848 sekä Sau-
natien raitinvarsiasutus.98 Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton vuonna 
1993 julkaisemassa kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luet-
telossa mainitaan maakunnallisesti arvokkaina kohteina kirkon, tapu-
lin ja kotiseutumuseona toimivan viljamakasiinin ohella Korkatti ja Pie-
tikäinen, kahdesta asuinrakennuksesta ja useista talousrakennuksista 
muodostuva rakennusryhmä99; kievarina toiminut Konttila, johon noin 
vuonna 1850 rakennetun asuinrakennuksen ohella kuuluu puoji ja vilja-
aitta; kunnanvirastona toiminut vanha alakoulu100 sekä alun perin suo-
jeluskuntataloksi rakennettu Kärsämäen kunnantalo, joka on toiminut 
mm. lottakahvilana, navettana, elokuvateatterina ja koulukäytössä. Ar-
vokkaana maisemallisena kokonaisuutena luettelossa mainitaan Sauna-
tie, luettelon mukaan ”kirkonkylän vanha kylänraitti”, jonka varrella on 

98 Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistori-
alliset ympäristöt 1993, 244.

99 Korkatti ja Pietikäinen mainitaan vuonna 1993 julkaistussa luettelossa paitsi eril-
lisinä kohteina myös kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi maisemakokonaisuu-
deksi määritellyn Saunatien yhteydessä. (Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistorialli-
sesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seu-
tukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 138).

100 Raitin pohjoispuolella sijaitseva kaksikerroksinen kunnanviraston rakennus, joka 
on ajan mittaan toiminut mm. käräjätalona, postina, säästöpankin konttorina ja 
kansakouluna, mainitaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luette-
lossa nimellä ”vanha alakoulu”.



Kuva 42. Kärsämäen kirkko ja tapuli 
vuonna 2008.
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maatilojen asuinrakennuksia, kuten Korkatti ja Pietikäinen, pieniä torp-
pia kuten Nurkkala, sekä kaksikerroksinen entinen säästöpankin talo ja 
Rauhanyhdistyksen talo.101 Tätä vanhemmassa, Pohjois-Pohjanmaan seu-
tukaavaliiton vuonna 1978 julkaisemassa kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävien kohteiden luettelossa otetaan kantaa Korkatin ja Pietikäisen yhte-
yteen rakennetun uuden asuinrakennuksen sopivuuteen ympäristöönsä. 
Luettelon mukaan: ”Vanhojen rakennusten viereen tehty uusi vaalea ta-
sakattoinen asuinrakennus vähentää ryhmän miljööarvoa”.102 Sen sijaan 
vuonna 1993 ilmestyneessä luettelossa uudisrakennuksiin tai niiden liit-
tymiseen ympäristöönsä ei kiinnitetä huomiota. Valtaosa Kärsämäellä si-
jaitsevista kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi luokitelluista kohteista 
sijoittuu kirkonkylän ulkopuolelle rajautuville alueille Pyhäjoen varrelle. 
Suurin osa niistä sijaitsee kirkonkylän eteläpuolella pappilaa ympäröivil-
lä alueilla sekä Venetpalon kylän alueella.103

Vuonna 2008 voimassa olevassa ajantasa-asemakaavassa104 annetaan 
hyvin vähän rakennussuojeluun velvoittavia määräyksiä. Kirkonkylän 
asemakaava-alueella sijaitsevista kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi 
luokitelluista rakennuksista ainoana kohteena Korkatin pihapiiri on vuo-
den 1987 kaavassa105 määritelty asuinrakennusten korttelialueeksi, jolla 
ympäristö säilytetään (A/s). Kaavamääräyksissä kielletään rakennusten 
purkaminen ilman pakottavaa syytä, ja määrätään korjaus- ja muutos-
työt suoritettaviksi siten, että rakennusten kulttuurihistorialliset arvot 
ja kyläkuvallisesti merkittävä luonne säilyvät. Toisaalta kaavamääräys 

101 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-
Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutu-
kunta 1993, 137–139.

102 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 76.
103 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-

Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutu-
kunta 1993, 135–142.

104 Kärsämäki, ajantasakaava 09/2008.
105 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi 

Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu 
3.3.1987.
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mahdollistaa uudisrakennusten rakentamisen pihapiiriin.106 Valtatien 
4 ja raitin risteyksen luoteispuolella sijaitseva Kontin pihapiiri sijoittuu 
kokonaisuudessaan vuonna 1987 vahvistetussa kaavassa107 torialueeksi 
määrätylle paikalle. Kaavan mukaan rakennuksia ei ole tarkoitettu säi-
lytettäviksi.

Raitin pohjoispuolella sijaitseva kaksikerroksinen vanha kunnantalo on 
yksi harvoista raitin varrella säilyneistä, ennen 1900-luvun puoliväliä 
rakennetuista rakennuksista. Rakennus on ajan mittaan toiminut use-
assa eri käyttötarkoituksessa, mm. käräjätalona, postina ja kansakoulu-

106 Korttelia koskevien kaavamääräysten mukaan: ”Rakennuksia ei saa purkaa ilman 
pakottavaa syytä. Rakennuksissa suoritettavien korjausten ja muutosten tulee olla 
sellaisia, että rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kyläkuvan kannalta 
merkittävä luonne säilyy. Uudisrakennusten tulee julkisivu- ja kattomateriaaleil-
taan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään muodostaa olemassa olevien rakennus-
ten kanssa yhtenäinen kokonaisuus”. (Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan 
muutos ja laajennus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli Es-
kelinen, 12.5.1987. Vahvistettu 3.3.1987).

107 Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus. Pohjanmaan 
Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Koverola, 5.6.1987. Vahvistettu 5.11.1987.
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na, säästöpankin konttorina sekä asuin- ja varastokäytössä.108 Rakennus 
on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi koh-
teeksi, se mainitaan sekä vuonna 1978 että vuonna 1993 julkaistussa 
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton laatimassa kulttuurihistoriallisten 
kohteiden luettelossa – vanhemmassa, vuonna 1978 ilmestyneessä lu-
ettelossa rakennus mainitaan nimellä vanha kunnantalo, uudemmassa 
vuonna 1993 ilmestyneessä luettelossa nimellä vanha alakoulu.109 Ra-
kennus on toiminut 1970-luvulta lähtien asuinkäytössä.110 Vuonna 1983 
vahvistetussa, edelleen voimassa olevassa rakennuskaavassa111 vanhan 
kunnantalon kortteli on määritelty olemassa olevan tilanteen mukaisesti 
asuinrakennusten korttelialueeksi (A).

3.5.3. Valtatien 4 ympäristö

Kärsämäellä valtatien 4 merkitys kirkonkylän päätienä on 1900-luvun 
jälkipuoliskon kuluessa jatkuvasti lisääntynyt. Kirkonkylän keskustan si-
vuitse kulkevasta maantiestä on muodostunut kirkonkylän pääkatu. Kir-
konkylän keskustan kohdalla, eteläisen ja pohjoisen kiertoliittymän vä-
liin rajautuvalla alueella, valtatien nimi on vuoden 2008 osoitekartan 
mukaan Keskuskatu112, mikä osaltaan kertoo tien asemasta ja merkityk-
sestä.

Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla kirkonkylän ohitse sen länsipuolelta 
kulkeva, Pyhäjärveltä Kärsämäen, Haapaveden ja Oulaisten kautta Pyhä-
joelle johtava vanha pitäjäntie hahmottui kirkonkylän keskustasta erilli-
seksi ohikulkutieksi. 1930-luvulla tietä ympäröivät kirkonkylän keskus-
tan tuntumassa avoimet, rakentamattomat viljelysalueet. Tien varrelle 
sijoittui harvakseltaan vanhojen maatilojen pihapiirejä.113 Kirkonkylän 
keskustan tuntumassa pitäjäntien länsipuolella sijaitsivat Konttilan piha-
piiri, jossa toimi kestikievari, sekä suojeluskuntatalo, joka toimi ajan mit-
taan mm. lottakahvilana, navettana, elokuvateatterina ja koulukäytös-
sä114. Nykyään rakennus toimii kunnanvirastona.

108 Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Ou-
laisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen 
seutukunta 1993, 139; Telinkangas (toim.) 1984, 31–32; Saarikoski 1969, 294.

109 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 77; Pohjois-
Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haa-
paveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 
1993, 139.

110 Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 77; 
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-
Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutu-
kunta 1993, 139; Kemi (toim.) 2004, 183.

111 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoi-
misto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vah-
vistettu 21.9.1983.

112 Vuoden 2008 osoitekartan mukaan valtatie 4 on kirkonkylän keskustan eteläpuo-
lella nimeltään Jyväskyläntie, keskustan kohdalla Keskuskatu ja keskustan poh-
joispuolella Ouluntie. (Esim. Kärsämäen kunnan internet-sivut, http://www.kar-
samaki.fi/files/kartat/opaskartta.pdf (28.5.2009)).

113 Vertaa ilmakuva vuodelta 1934.
114 Esim. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Ou-

laisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen 
seutukunta 1993, 138.
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tuna etelän suunnasta kohti kirkonkylän 
keskustaa vuonna 2004.  Valtatie 4 hah-
mottuu maastossa kirkonkylän halki kul-
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valtamaantienä.
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Valtatien 4 rakentaminen toteutettiin Kärsämäen kirkonkylän seudulla 
1950-luvulla. Kirkonkylän keskustan kohdalla valtatie 4 noudatti van-
han pitäjäntien linjausta, jota valtatien rakentamisen yhteydessä oikais-
tiin ja levennettiin. 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun kuluessa, samaan 
aikaan tienrakennustöiden kanssa, valtatien 4 varrelle rakennettiin uu-
sia liikerakennuksia, julkisia rakennuksia ja asuinrakennuksia. Valtatien 
merkitys kirkonkylän toisena päätienä alkoi vahvistua. Valtakunnallisen 
päätien rakentamisen myötä Kärsämäen kirkonkylän merkitys palvelu-
keskuksena kasvoi. Liikennemäärien lisääntyessä myös palvelujen mää-
rä lisääntyi edelleen. Valtatien ympäristöä kehitettiin 1900-luvun lopul-
la kirkonkylän palvelukeskustana. Palvelujen kehittyessä ja lisääntyessä 
tien varrella sijaitsevia vanhoja liikerakennuksia purettiin ja korvattiin 
uusilla, ajan vaatimuksia vastaavilla liikerakennuksilla. 1980-luvulla lii-
kerakentaminen keskittyi pääteiden risteystä ympäröiviin kortteleihin, ja 
osa valtatien varrella sijaitsevista liikerakennuksia varten varatuista ton-
teista jäi vanhojen rakennusten purkamisen jälkeen tyhjilleen.

Valtatien 4 itäpuolella sijaitsevia, tietä rajaavia rakennuksia vuosina 
1952, 2001 ja 2008 kuvaavissa valokuvissa näkyvät tiealueella, raken-
nusten ja tiealueen välisissä suhteissa sekä rakennuskannassa 1900-lu-
vun jälkipuoliskon kuluessa tapahtuneet muutokset. Vuonna 1952 otetus-
sa valokuvassa kirkonkylän keskustan sivuitse kulkeva maantie on kapea, 
kuuden metrin levyinen soratie. Tie sijaitsee matalalla penkalla, korkeus-
asemaltaan ympäröivää maanpintaa ylempänä. Tietä reunustavat 1940- 
ja 1950-lukujen vaihteessa rakennetut asuinrakennukset ja liikeraken-
nukset muodostavat tiealuetta väljästi mutta johdonmukaisesti rajaavan 
nauhamaisen, muotokieleltään yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennukset 
sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä. Katutila on leveä, mutta rakennusten 
selkeästi rajaama. Kirkonkylä hahmottuu ohikulkijoille tietä reunustavi-
en rakennusten muodostamana tihentymänä. Kuvassa muita kookkaam-
pana erottuu Kärsämäen Osuuskassan kaksikerroksinen, vuonna 1952 
valmistunut liikerakennus. Taustalla näkyy pääteiden risteyksen kaak-
koiskulmassa sijaitseva vanhan apteekin talo, ja sen takana risteyksen 
koilliskulmassa sijaitsevan säästöpankin kaksikerroksisen liikerakennuk-



Kuva 46. Kirkonkylän sivuitse kulkeva 
maantie vuonna 1952.

Kuva 48. Valtatie 4 vuonna 2008.

Kuva 47. Valtatie 4 vuonna 2001.
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sen katto. Rakennusten ja tien väliin rajautuu kapeita piha-alueita. Liike-
tilojen sisäänkäynnit avautuvat tielle. Rakennusten edustalle sijoittuvat 
piha-alueet ovat luonteeltaan julkisia, ja ne toimivat mm. kokoontumis-
paikkoina ja pysäköintialueina. Asuinrakennusten sisäänkäynnit sijoittu-
vat pihan puolelle, tieltä katsottuna rakennusten taakse, valtatien puolei-
set julkisivut ovat luonteeltaan suljetut. Asuintontit erottuvat tiealueesta 
selvästi, tonttien ja tien välissä on avo-ojat. Rakennusten ohella tiealuet-
ta rajaavat sähköpylväät.

Valtatie 4 asvaltoitiin Kärsämäen kirkonkylän kohdalla vuonna 1973. 
Samalla tiealuetta levennettiin ja ajoradan varteen rakennettiin kevyen 
liikenteen väylä.115 Muutosten myötä tiealueen merkitys vilkasta liiken-
nettä välittävänä valtakunnallisena päätienä korostui. Vuonna 2001 ote-
tussa valokuvassa valtatie erottuu leveänä, ajoradasta ja sitä molemmin 
puolin reunustavista kevyen liikenteen väylistä muodostuvana liikenne-
väylänä, joka jakaa taajamarakennetta voimakkaasti kahteen erilliseen 
osaan. Katutila on hyvin leveä. Tie sijoittuu korkeusasemaltaan selväs-
ti ympäröivää maanpintaa ylemmäksi, mikä korostaa tiealueen hallitse-
vuutta. Suuri osa vuoden 1952 valokuvassa valtatien varrella näkyvistä 
rakennuksista on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa purettu. Edelleen 
olemassa olevat, 1950-luvun vaihteen tienoilla valmistuneet rakennuk-
set, kuten kaksikerroksinen osuuskassan liikerakennus, rajaavat tiiviis-
ti tietä. Niitä uudemmat, tien varrelle pääasiassa 1980-luvun kuluessa 
rakennetut liikerakennukset, kuten osuuskassan liikerakennuksen etelä-
puolella sijaitseva vuonna 1981 rakennettu osuuspankin liikerakennus, 
sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä. Uusien liikerakennusten ja tien väliin 
rajautuu laajoja piha-alueita, jotka toimivat pääasiassa pysäköintialuei-
na, mikä korostaa katutilan leveyttä. Paikoin vanhojen ja uusien liikera-
kennusten väliin rajautuu rakentamattomia tontteja, jotka ovat jääneet 
vanhojen rakennusten purkamisen jälkeen tyhjilleen.

Valtaosa valtatien 4 varrelle 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun kulues-
sa rakennetuista asuinrakennuksista ja liikerakennuksista sijoittuu tien 
itäpuolelle.116 Poikkeuksena on kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle 
vuosina 1947–1948 rakennettu apteekin talo. Rakennus on suunnitel-
tu alun perin apteekkirakennukseksi, liiketilat sijoittuvat ensimmäiseen 
kerrokseen ja toisessa kerroksessa on asuintiloja.117 Tiiviisti tietä rajaa-
va kaksikerroksinen, julkisivuiltaan rapattu ja vaaleaksi maalattu raken-
nus hahmottuu edelleen kirkonkylän keskustaa rajaavaksi maamerkki-
rakennukseksi. Keskustan pohjoislaidalle valtatien itäpuolelle sijoittuva 
terveystalo on valmistunut vuonna 1952, sen vieressä sijaitseva lääkäri-
talo vuonna 1951. Rakennukset toimivat 2000-luvulla osittain liiketiloi-
na, osittain asuinkäytössä, lääkäritalossa toimi kunnan omistama päivä-
koti118. Pääteiden risteyksen eteläpuolella valtatien itäpuolella sijaitsevat 
asuinrakennukset ja liikerakennukset ovat valmistuneet 1950-luvun alun 

115 Esim. Kemi (toim.) 2004, 22.
116 Vertaa Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 245.
117 Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Sandelin. Esim. Kotiseutumme 2000, 416.
118 Esim. Kotiseutumme 2000, 416, 468, 470.
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tienoilla. Useimmissa rakennuksissa on alun perin ollut sekä julkisia lii-
ketiloja että yksityisiä asuintiloja.

Valtatien varrelle 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun kuluessa rakennetut, 
arkkitehtuuriltaan yksinkertaisen selkeälinjaiset rakennukset erottuvat 
kulttuuriympäristössä edelleen omaa aikaansa edustavana kokonaisuu-
tena. Rakennuksille tyypillisiä piirteitä ovat jälleenrakennuskauden ra-
kennuskannalle ominaiseen tapaan noppamainen perushahmo, satula-
katto sekä yksinkertainen ja selkeä detaljointi. Puolitoistakerroksiset tai 
kaksikerroksiset rakennukset ovat rankorakenteisia, julkisivumateriaali-
na on vaaleaksi maalattu lautaverhous. Ikkunoita ja oviaukkoja ympäröi-
vät muodoiltaan yksinkertaiset vuorilaudat.



3. Kärsämäki – kirkonkylä valtatien varrella

128

Vuonna 1966 vahvistetussa rakennuskaavassa119 valtatien 4 itäreunalla, 
pääteiden risteyksen eteläpuolella sijaitsevat korttelit oli määritelty yksi-
kerroksisten liikerakennusten (AL I), kaksikerroksisten yhdistettyjen lii-
ke- ja asuntokerrostalojen (ALK II) ja moottoriajoneuvojen huoltoasemi-
en (AM) korttelialueiksi. Tonteille määritellyt rakennusalat sijoittuivat 
huomattavasti kauemmaksi tiestä kuin kaavan laatimisen aikaan tietä 
reunustavilla tonteilla sijaitsevat rakennukset. Olemassa olevat raken-
nukset sijoittuivat kaavassa tonttien reuna-alueille, jotka oli kaavassa 
määritelty joko istutettaviksi alueiksi tai pysäköimispaikoiksi (p). Pää-
teiden risteyksen kaakkoiskulmassa tiiviisti tietä rajaava vanhan aptee-
kin talo sijoittui kaavassa kokonaan tiealueelle. Kaavassa esitetyt peri-
aatteet ovat osittain toteutuneet. Osa vanhoista, tiiviisti tietä rajaavista 
rakennuksista on säilynyt. Uudet liikerakennukset on sijoitettu kaavan 
mukaisesti tonttien keskiosiin etäälle tiestä. Valtatietä ympäröivissä kort-
teleissa vuonna 1999 vahvistetussa kaavassa120 ei ole määritelty lainkaan 
rakennusten paikkoja. Siten kaava sallii vanhojen liikerakennusten säily-
misen valtatien varrella. Toisaalta kaava mahdollistaa lisärakentamisen 
ja siten valtatietä 4 reunustavan rakennusrivistön täydentämisen uusilla 
liikerakennuksilla – tien itäpuolella sijaitsevat korttelit on määritelty lii-
kerakennusten (KL) korttelialueiksi. Kaavan mukaan osa liikerakennus-
ten korttelialueille sijoitettavasta kerrosalasta voidaan käyttää asuinhuo-
neistoja varten.

Vuoden 1966 rakennuskaava121 ohjasi liikerakentamista valtatien 4 var-
relle tien länsipuolelle sijoittuville alueille. Kaavassa valtatie 4 muodos-
ti kirkonkylän pohjois-eteläsuuntaisen pääkadun, johon liikerakennus-
ten (ALK II) ja yleisten rakennusten (YH, YV) korttelit tukeutuivat. En-
simmäiset rakennuskaavan mukaan toteutetut, valtatien länsipuolelle 
sijoittuvat liikerakennukset rakennettiin 1960-luvun lopulla ja 1970-lu-
vun vaihteessa. Liikerakennus, jossa vuonna 2008 toimi päivittäistava-
rakauppa Siwa, rakennettiin vuonna 1968, ja rakennus peruskorjattiin 
vuonna 1999122. S-market Kärsämäki valmistui vuonna 1970. Liikeraken-
nus muutettiin aumakattoiseksi vuonna 1996 toteutetun peruskorjauk-
sen yhteydessä123. Molemmat jo alun perin päivittäistavaramyymälöiksi 
suunnitellut liikerakennukset poikkeavat ominaispiirteitään valtatien 4 
itäpuolelle 1900-luvun puolivälin tienoilla rakennetuista liikerakennuk-
sista. Rakennukset edustavat matalaa, pinta-alaltaan laajaa ja syvärun-
koista myymälärakennustyyppiä. Liiketilojen sisäänkäynnit avautuvat 
valtatien varrella sijaitseville pysäköintialueille. Liiketilat avautuvat py-
säköintialueille myös visuaalisesti koko julkisivun leveydeltä korkeiden 
näyteikkunoiden kautta. Ajan mittaan näyteikkunat on kuitenkin teipat-
tu umpeen. Rakennukset sijoittuvat tonteilleen vuoden 1966 rakennus-
kaavassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Ne on rakennettu tont-

119 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-
aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.

120 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukol-
mio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvis-
tettu 30.11.1999.

121 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-
aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.

122 Esim. Kotiseutumme 2000, 525.
123 Esim. Kotiseutumme 2000, 523; Kemi (toim.) 2004, 333.
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tien keskiosiin etäälle tiestä, ja tonttien tiehen rajautuvat osat on varattu 
pysäköintialueiksi.

Vuonna 1999 vahvistetussa kaavassa124 valtatien 4 länsipuolella sijait-
sevat korttelit on määritelty liikerakennusten (KL) korttelialueiksi. Ole-
massa olevasta tilanteesta poiketen kaava sallii nykyistä tehokkaamman 
ja korkeamman rakentamisen, suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on 
määrätty II. Kaavassa ei ole otettu kantaa rakennusten sijoittumiseen 
tonteilleen. S-marketin korttelissa kaava mahdollistaa liikerakennusten 
rakentamisen kiinni korttelin tienpuoleiseen rajaan, nykyisiä rakennuk-
sia huomattavasti lähemmäksi tietä. S-marketin tonttia reunustaa korkea 
kuusiaita, joka maastossa hahmottuu tunnuskuvanomaiseksi maamer-
kiksi. Vuoden 1999 kaavassa tontin reuna-alue on määritelty istutetta-
vaksi alueeksi, mikä sallii kuusiaidan säilyttämisen.

Nykyään valtatietä 4 reunustavat eri-ikäiset liikerakennukset muodos-
tavat kerroksellisen kokonaisuuden. 1950-luvun alussa, 1960-luvun lo-
pulla, 1980-luvulla ja 2000-luvun alussa valmistuneet liikerakennukset 
poikkeavat selkeästi toisistaan paitsi mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaan 
myös sijainniltaan suhteessa tiehen.

Valtatien 4 varrelle on vuonna 2006 rakennettu Liikekeskus Paanulinna. 
Liikekeskus sijoittuu kirkonkylän keskustan eteläreunalle, keskusta-alu-
eeksi hahmottuvan alueen ulkopuolelle. Liikekeskuksen rakentamisen 
myötä kirkonkylän keskustaan on muodostunut kaksi painopistealuetta, 
joista toinen sijoittuu pääteiden risteysalueen ympärille, toinen liikekes-
kuksen ympäristöön eteläisen kiertoliittymän länsipuolelle.

Nykyään valtatie 4, joka on kirkonkylän keskustan alueella nimeltään 
Keskuskatu, hahmottuu Kärsämäen kirkonkylän pääkaduksi. Valtaosa 
kirkonkylän kaupallisista palveluista sijoittuu valtatien varrelle. Tie on 

124 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukol-
mio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvis-
tettu 30.11.1999.
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kuitenkin samaan aikaan valtakunnallinen päätie, ja liikennemäärät tiel-
lä ovat suuria. Tien asema kirkonkylän pääkatuna on kaksijakoinen. Toi-
saalta tie toimii taajamarakenteen selkärankana. Suurin osa kirkonkylän 
kaupallisista palveluista sijoittuu tien varrelle, liikenteellisesti helposti 
saavutettaville paikoille. Kirkonkylän sijainti valtakunnallisen päätien 
varrella nähdään Kärsämäellä merkittävänä vetovoimatekijänä ja liike-
toiminnan menestymisen kannalta merkityksellisenä. Monipuolisten 
palvelujen kehittäminen nähtiin kunnassa jo 1970-luvun alussa keino-
na houkutella ohikulkijoita pysähtymään paikkakunnalla125. 2000-lu-
vun alussa kunnan mainostamana iskulauseena oli ”Kärsis pysähtyä 
Kärsämäelle”126. Toisaalta taas leveä, vilkkaasti liikennöity tie erottaa 
tien eri puolille rakentuneet alueet selvästi toisistaan ja jakaa kirkonky-
län keskustan kahteen osaan.

Liikennemäärät valtatiellä 4 ovat 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa jat-
kuvasti lisääntyneet. Vuoden 1966 rakennuskaavan selostuksen mukaan 
valtatien 4 liikennemäärä oli TVL:n vuonna 1964 suorittaman laskennan 
mukaan noin 500 henkilöautoyksikköä vuorokaudessa. Ohikulkuliiken-
teen osuus valtatien 4 liikenteestä oli noin 83 %.127 Vuonna 1975 liiken-
nemäärä valtatiellä oli noin 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.128 Vuonna 
2002 laaditun selvityksen mukaan keskimääräinen vuorokausiliikenne 
valtatiellä 4 oli Kärsämäen kohdalla 3 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.129

Kirkonkylän keskustan ohitse kulkevan ohitustien rakentamista alet-
tiin suunnitella 1960-luvulla. Valtatien 4 uusi linjaus näkyi vuonna 1966 
vahvistetussa rakennuskaavassa.130 Kaavassa valtatie 4 kulki kirkonkylän 

125 Esim. Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1971, 244.
126 Kemi (toim.) 2004, 19.
127 Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-

aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966. Rakennuskaavan selostus, 8.
128 Kärsämäki. Kuntarakenne sekä alueidenkäyttö ja kaavoitus 1979, 29, 31–32, 35.
129 Valtatie 4 Jyväskylä — Oulu. Yhteysvälin kehittämisselvitys 2002, 7. (http://

www.oulunliikenne.fi/viranomaisolli/P%C3%A4%C3%A4tiet/Vt%204%20
Jyv%C3%A4skyl%C3%A4_Oulu_raportti.pdf (24.6.2009)).

130 Kärsämäki, kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteen-
aho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu 5.10.1966.
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(valtatie 4), vuonna 2008.
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keskustan ohitse sen itäpuolitse, rakentamattomien metsäalueiden halki. 
Myös Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton 1970-luvun lopulla määrit-
telemissä, Kärsämäen keskustaajamaa koskevissa yhdyskuntarakenteen 
kehittämistavoitteissa esitettiin valtatien 4 siirtämistä taajaman itäpuo-
lelle. Seutukaavaliiton mukaan valtatien 4 sijainti nähtiin yhdyskunta-
rakenteen kehittämisen kannalta ongelmallisena, ydinkeskustan kaut-
ta kulkeva valtatie jakoi kirkonkylän kahtia. Suunnitelman taustalla oli 
myös liikenneturvallisuuden parantaminen – toisaalla kehittämistavoit-
teissa esitettiin kevyen liikenteen alikulkujen rakentamista valtatien 4 
poikki.131 Toisaalta kunnan edustajat vastustivat ohitustien rakentamista. 
Erityisesti paikkakunnalla toimivat yrittäjät vastustivat ohitustiehanket-
ta. Ohitustiehankkeesta luovuttiin lopulta 1990-luvulla, pääasiassa kus-
tannussyistä.132

Valtatiellä 4 on Kärsämäen kirkonkylän kohdalla toteutettu tieympäris-
tön parantamiseen tähtääviä liikennejärjestelyjä 2000-luvun alussa. Uu-
sittu valtatie on vihitty käyttöön vuonna 2003.133 Tieympäristön suunnit-
telun tavoitteena on ollut tieympäristön kohentamisen ohella liikenne-
turvallisuuden parantaminen ja ajonopeuksien vähentäminen. Tieympä-
ristöä on parannettu mm. kiveysten ja istutusten avulla, ja valaisimet on 
uusittu entisiä pienimittakaavaisemmiksi. Lisäksi kirkonkylän keskustan 
alueelle on rakennettu kolme pääteiden risteyksiin sijoittuvaa kiertoliit-
tymää. Ympäristön kohentamiseen tähtäävistä toimenpiteistä huolimat-
ta kirkonkylän pääkatu hahmottuu kuitenkin edelleen vilkkaasti liiken-
nöidyksi valtakunnalliseksi päätieksi.

Kirkonkylän keskustan tärkeimmäksi solmukohdaksi hahmottuu valta-
tien 4 ja Frosteruksenkadun risteys. Vuonna 2001 otetussa valokuvassa 
risteysaluetta hallitsee risteyksen koilliskulmassa sijaitseva, 1950-luvun 
vaihteessa valmistunut säästöpankin vanha liikerakennus. Rakennukses-
sa toimi 1900-luvun puolivälin jälkeen säästöpankin konttori, Keskus-

131 Kärsämäki. Kuntarakenne sekä alueidenkäyttö ja kaavoitus 1979, 29, 31–32, 35.
132 Kemi (toim.) 2004, 22–23.
133 Esim. Kemi (toim.) 2004, 19.
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kahvila-ravintola ja valokuvaamo, niiden ohella rakennuksessa oli asuin-
tiloja134. Pääteiden risteykseen, kirkonkylän tärkeimpään solmukohtaan, 
ympäristöstään poiketen viistosti tontilleen sijoittuva kaksikerroksinen 
liikerakennus hahmottuu selkeästi erottuvaksi maamerkkirakennuksek-
si. Kookas rakennus näkyy kirkonkylän keskustaan saapumisesta viesti-
vänä maamerkkinä myös valtatietä 4 myöten avautuvien näkymien päät-
teenä. Tien länsipuolella liikerakennusta vastapäätä tietä rajaavat maa-
merkkeinä toimivat vanhat korkeat männyt. Puut ovat tielaitoksen suo-
jelemia.

Kärsämäen kirkonkylän kohdalle valtatielle 4 rakennetuista kiertoliit-
tymistä keskimmäinen sijoittuu valtatien 4 ja Frosteruksenkadun riste-
ykseen. Nykyään kiertoliittymä itsessään toimii kirkonkylän keskustaan 
saapumisesta viestivänä maamerkkinä. Vanhat maamerkit ovat kiertoliit-
tymän rakentamisen yhteydessä kadonneet. Säästöpankin liikerakennus 
on purettu kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä 2000-luvun alussa. 
Myös tielaitoksen suojelemat männyt on jouduttu kaatamaan kiertoliit-
tymän tieltä. Pääteiden risteysaluetta vuonna 2008 kuvaavassa valoku-
134 Esim. Kemi (toim.) 2004, 188.



Kuva 56. Kirkonkylän keskipiste, Froste-
ruksenkadun ja Keskuskadun risteyksessä 
sijaitseva kiertoliittymä, vuonna 2008.  
Kiertoliittymän keskelle on sijoitettu Kii-
nasta hankittu tähtivalopallo.
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vassa tiealue hahmottuu laajana ja avoimena aukkopaikkana. Tietä reu-
nustavat matalat istutukset. Risteystä ympäröivillä tonteilla sijaitsevat 
rakennukset sijoittuvat etäälle tiestä, niillä ei ole katutilan rajautumi-
sen kannalta merkitystä. Risteyksen koilliskulmauksessa vuonna 1984 
rakennetun säästöpankin liikerakennuksen edustalla Frosteruksenkadun 
varrella kasvaa edelleen vanhoja mäntyjä, jotka toimivat paikallisena 
tunnuskuvanomaisena maamerkkinä. Puut on rauhoitettu luonnonsuoje-
lulain nojalla. Vuosina 1983 ja 1999 vahvistetuissa rakennuskaavoissa135 
mäntyjä koskee kaavamerkintä sl, jolla tarkoitetaan alueen osaa, jolla si-
jaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue.

Kiertoliittymien rakentaminen 2000-luvun alussa toteutettujen tieympä-
ristön kohentamistoimenpiteiden yhteydessä on vaikuttanut kirkonkylän 
rajojen ja keskipisteen hahmottumiseen. Kiertoliittymät sijoittuvat Kok-
kolasta Kajaaniin johtavan maantien risteykseen, Frosteruksenkadun ris-
teykseen sekä Haapajärventien risteykseen.136 Niistä keskimmäinen hah-
mottuu kirkonkylän keskipisteeksi, ja eteläisin kirkonkylän eteläiseksi 
päätepisteeksi, mikä myös osaltaan vahvistaa valtatien 4 asemaa kirkon-
kylän pääkatuna. Valtatien ja Frosteruksenkadun risteysaluetta ympä-
röivät tontit hahmottuvat taajamarakenteessa merkittävimmäksi paino-
pistealueeksi. Tätä korostetaan myös alueella voimassa olevassa, vuonna 
1999 vahvistetussa kaavassa137.

135 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoi-
misto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vah-
vistettu 21.9.1983; Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajen-
nus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherra-
nen, 7.10.1998. Vahvistettu 30.11.1999.

136 Kieroliittymiä ei näy analyysikartan pohjana käytetyssä peruskartassa, joka on 
painettu vuonna 2001.

137 Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukol-
mio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvis-
tettu 30.11.1999.
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4. Tyrnävä – kasvava kirkonkylä lähellä Oulua

Tyrnävän kunta sijaitsee lakeuden, Tyrnävän-Limingan viljelystasangon, 
alueella lähellä Pohjanlahden rannikkoa. Kunnan pinta-ala on 494 km². 
Naapurikuntia olivat vuonna 2008 Kempele, Liminka, Muhos ja Oulu. 
Lähin kaupunki on Oulu, jonne on matkaa noin 30 km. Kunnan keskus, 
Tyrnävän kirkonkylä, sijaitsee kunnan luoteisosassa Tyrnävänjoen var-
rella.

4.1. Kirkonkylän rakentumisen historia ja tausta

Keskiajalla Oulujokilaakson asutus keskittyi Pohjanlahden rannikolle, 
missä suurin kylä oli Liminganjoen suistoalueelle rakentunut Liminka. 
Tyrnävän seutu oli asumatonta erämaata, joka kuului rannikolla asuvien 
nautinta-alueeseen. Limingan kaakkoispuolelle Tyrnävänjoen, Temmes-
joen ja Ängeslevänjoen varsille alkoi muodostua asutusta 1540–1560-lu-
kujen kuluessa. Alueelle saapui asukkaita sekä rannikolta että Savosta. 
Vuonna 1565 kaikkien kolmen jokilaakson alueella oli yhteensä 10 ta-
loa. Tyrnävä mainittiin veroluetteloissa ensimmäisen kerran omana ky-
länään vuonna 1581. Vuonna 1595 Tyrnävällä oli kymmenysluetteloiden 
mukaan 14 taloa.1

Tyrnävä kuului 1600-luvun alussa kirkollisesti ja hallinnollisesti Limin-
gan pitäjään, johon kuuluivat Oulujokilaakson eteläpuolella sijaitsevat 
alueet rannikolta jokilatvoille saakka.2 1600-luvun kuluessa asutuksen 
määrä lisääntyi Limingan pitäjän alueella erityisesti sisämaassa Tyrnä-
vän- ja Ängeslevänjokien varsilla, missä vanhaa asutusta oli vähän ja 
mahdollisuudet uudistilojen perustamiseen ja viljelysalueiden raivauk-
seen olivat siksi hyvät. Vuonna 1633 Tyrnävällä oli 32, vuonna 1695 yh-
teensä 46 taloa. Asutuksen vahvistumisen myötä Tyrnävästä muodos-
tettiin 1600-luvun puolivälin tienoilla Limingan seurakunnan alainen 
kappeliseurakunta. Tyrnävän kylään oli vuosien 1644–1648 aikana ra-
kennettu oma kirkko, joka oli tyypiltään länsitornillinen tukipilarikirk-
ko. 1600-luvun lopulle sattuneiden katovuosien jälkeen asutus lisääntyi 
edelleen 1700-luvun kuluessa. Ennen isoavihaa, 1700-luvun alussa, Tyr-
nävällä oli 74 asuttua tilaa.3

Asutus keskittyi jokien varsille. 1600-luvulla Pohjanlahteen laskevat joet 
olivat tärkeitä rannikolla sijaitseviin satamapaikkoihin johtavia tavaran-
kuljetusväyliä. Toisaalta pienten jokien, kuten Tyrnävänjoen ja Ängesle-
vänjoen, kulkukelpoisuutta heikensivät jokien liettyminen ja rehevöity-
minen sekä kalastuksessa käytettävät patorakennelmat. Tyrnävän kylän 
kautta kulki 1600-luvulla myös kaksi maantietä. Rannikkoa myöten ete-
lästä Ouluun kulkevalta Rantamaantieltä haarautui Tyrnävän ja Kylmä-
län kautta Säräisniemelle johtava talvitie, jota käytettiin paljon kuljet-

1 Luukko 1954, 341–342; Vahtola 1991, 91, 108–109, 114.
2 Limingan pitäjä rajautui 1600-luvulla lounaassa Salon, kaakossa Kajaanin ja koil-

lisessa Oulun pitäjiin. (Vahtola 1991, 250–251).
3 Vahtola 1991, 176–177, 186, 267–268, 272; Matinolli & Matinolli 1989, 27–32.
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taessa rannikolta Kajaaniin, Savoon ja Viipuriin. Tyrnävän kautta kulki 
myös Limingasta Muhokselle johtava paikallistie. Tie kulki Tyrnävän kir-
kon ohitse, kirkon kupeella joen yli johti silta. 1700-luvun alussa tie oli 
huonokuntoinen, mutta siitä huolimatta myös kesäaikana kulkupeleillä 
ajettavassa kunnossa.4

1700-luvun kuluessa alueen asutus voimistui edelleen. Vuonna 1723 Tyr-
nävällä oli 51, vuonna 1753 yhteensä 69 asuttua, veroa maksavaa tilaa. 
Tilojen määrä lisääntyi paitsi uudistilojen perustamisen myös vanhojen 
tilojen jakamisten myötä. Kruunu tuki uudistilojen perustamista ja vil-
jelysalan raivausta mm. verohelpotusten sekä maatalouden edellytyk-
siä parantavien lakiuudistusten avulla. Maatalouden ja asutustoiminnan 
edistämiseen tähtäävään isoonjakoon kuuluva peltojen jako toteutettiin 
Limingan pitäjän kylissä vuosien 1786–1793 kuluessa. Isojaolla ei kuiten-
kaan ollut käytännössä suurta merkitystä, peltoalueet sijoittuivat useim-
miten talojen ympärille, kunkin talon peltolohkot selvästi omina koko-
naisuuksinaan, ja talojen pelto-omistukset säilyivät jaossa yleensä ennal-
laan. Vuonna 1780 Tyrnävällä oli 86 maatilaa, vuonna 1800 kylässä oli 
117 tilaa. 1700-luvun lopulta lähtien asutustoiminta monipuolistui torp-
pien, sotilastorppien ja mäkitupien perustamisen seurauksena. Vuonna 
1865 Tyrnävällä oli 84 veroa maksavaa maatilaa, 74 torppaa ja 31 mäki-
tupaa.5

Väestön määrä lisääntyi 1700- ja 1800-lukujen kuluessa katovuosien ai-
heuttamista heilahteluista huolimatta. Väestön määrän kasvu oli suurin-
ta sisämaassa, missä uudisasutus lisääntyi voimakkaasti ja toisaalta kas-
kenpoltto ja tervatalous vaativat runsaasti työvoimaa. Vuonna 1749 Tyr-
nävällä oli 1 303 asukasta, vuonna 1805 asukkaita oli 2 254 ja vuonna 
1865 jo 2 859.6

Tyrnävällä viljanviljely oli 1700- ja 1800-luvuilla selkeästi muita tär-
keämpi pääelinkeino. 1700-luvun lopulla Tyrnävällä oli muihin pitäjän 
kyliin verrattuna eniten peltoalaa, talojen keskimääräinen peltoala oli 
6,5 hehtaaria.7 Peltoviljelyn merkitystä lisäsi osaltaan alueen metsien 
vähäinen määrä. 1800-luvun kuluessa peltoalaa lisättiin soiden kuiva-
tuksen avulla. Vuosisadan alkupuoliskolta lähtien viljanviljelyn rinnalla 
kasvoi varsinkin perunanviljelyn merkitys.8 Karjatalous alkoi kukoistaa 
1800-luvun lopulla mm. niittymaiden ja siten myös rehuntuotannon li-
sääntymisen myötä.9 Asutuksen lisääntyminen, peltoalan raivaus sekä 
soiden ja järvien kuivaus pelloiksi ja niityiksi näkyivät maisemassa muu-
toksina, joihin kiinnitettiin jo tuolloin huomiota – asumattomat korvet ja 
vaikeakulkuiset suot muuttuivat niityiksi ja viljavainioiksi.10

4 Halila 1984, 103–104; Vahtola 1991, 247–248, 446–447.
5 Vahtola 1991, 300–309, 319–321, 380–381.
6 Matinolli & Matinolli 1989, 20–21; Vahtola 1991, 355–356.
7 Suurimmissa taloissa peltoa oli yli 10 hehtaaria, mutta uudistilojen peltoala jäi 

useimmiten alle kahteen hehtaariin. Muissa pitäjän kylissä talojen peltoalat olivat 
keskimäärin 4–5 hehtaaria. (Vahtola 1991, 380).

8 Vahtola 1991, 380–390.
9 Hämäläinen (toim.) 1985, 271.
10 Vahtola 1991, 394–395. Vahtola viittaa Oulun Wiikkosanomissa vuonna 1858 jul-

kaistuun kirjoitukseen, jossa ylistetään ihmistoiminnan, kuten soiden ja järvien 
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Oulujokilaakson alueen tieverkostoa parannettiin 1800-luvun kulues-
sa. Alueelle rakennettiin uusia maantietä ja vanhoja teitä kohennettiin. 
Tieverkoston laajentuminen paransi paikallisia yhteyksiä sekä yhteyksiä 
maaseutupitäjistä Oulun kaupunkiin. Tyrnävälle rakennettiin tuolloin 
Muhokselle johtava yhdystie, joka linjattiin maastoon 1820-luvun lopulla 
ja rakennettiin 1830-luvun alkupuoliskolla.11 Tyrnävän kirkonkylän koh-
dalla tie kulki vanhan talvitien linjausta myöten.12

4.1.1. Tyrnävän kirkonkylä 1760-luvulla ja vuonna 1844 – kartta-
analyysi

Tyrnävän kirkonkylän aluetta koskevat isojakojen suorittamista varten 
tehdyt veromittauskartat on laadittu 1700-luvun jälkipuoliskolla.13 Tyr-
nävän seudulla maasto on tasaista ja alavaa, korkeuserot14 ovat pieniä. 
Asutus tukeutuu jokiin. Joet, Tyrnävänjoki ja siihen yhtyvä Leppioja, vir-
taavat alueen halki kapeina nauhoina. Tyrnävänjokea reunustaa molem-
min puolin yhtenäinen asutuksen ja viljelysalueiden muodostama nauha. 
Pellot ryhmittyvät leveänä vyöhykkeenä joen varressa sijaitsevien piha-
piirien ympärille. Kartalle on merkitty talot15 mutta ei erillisiä raken-
nuksia. Asuinpaikoista useimmat sijoittuvat joen partaalle. Talojen niityt, 
laitumet ja hakamaat sijoittuvat jokivarteen kapeina nauhoina sekä taka-
maille peltoalueiden taakse. Tyrnävänjoen länsipuolella virtaavan kape-
an Leppiojan varrella on harvaa asutusta, pienet peltoalueet on raivat-
tu jokivarteen asuinpaikkojen ympärille. Peltoalueita ympäröivät niitty-
maat. Asutus on harvempaa kuin Tyrnävänjoen varrella, asuinpaikkojen 
väliin jää raivaamattomia alueita. Jokiuomiin tukeutuvien asutusvyöhyk-
keiden välissä on kartalle tehtyjen merkintöjen mukaan maaperältään 
kuivia ja kovia, mänty- ja koivuvaltaista metsää kasvavia maa-alueita16.

kuivatuksen pelloiksi ja maanteiden rakentamisen, aiheuttamia muutoksia maise-
massa.

11 Vahtola 1991, 447.
12 Vertaa analyysikartat, Tyrnävän kirkonkylä 1760-luvulla ja Tyrnävän kirkonkylä 

vuonna 1997.
13 Tyrnävän kirkonkylän aluetta kuvaaviin karttoihin ei ole merkitty vuosilukuja. 

Karttamerkintöjen mukaan maanmittaustoimitusten tekijänä on Fabian Gutzen, 
joten kyseessä ovat isojakoja edeltäneet veromittauskartat. Verollepanomittauk-
set toteutettiin Oulujokilaakson alueella lähinnä 1760- ja 1770-lukujen kuluessa: 
mittaukset aloitettiin Temmekseltä vuonna 1758 ja saatiin päätökseen alueen koil-
lisosien syrjäkylillä 1780-luvun lopulla. Tyrnävän seudulla mittaukset suoritettiin 
todennäköisesti 1760-luvun kuluessa. (Vahtola 1991, 379; vertaa Hiltunen 1996, 
470–472).

14 Veromittauskartalle ei ole merkitty korkeuskäyriä, mutta alueen korkeussuhtei-
ta voidaan tarkastella vuoden 1997 peruskartan pohjalle laaditun analyysikartan 
perusteella. (Vertaa analyysikartta, Tyrnävän kirkonkylä vuonna 1997).

15 Asuinpaikat on merkitty kartalle taloa kuvaavilla symboleilla. Todellisuudessa ta-
lot koostuivat useista erillisistä rakennuksista, jotka ryhmittyivät pohjoispohjalai-
seen tapaan perusmuodoltaan nelikulmaisten, kulmista avointen pihapiirien ym-
pärille.

16 Kartalla merkinnät: ”Torr Mark”, ”Torr och tufvig mark med små Tall och någon-
dera Björk buske beväxt”, ”Myraktig Mark åt bäghen och något torrare åt åån, 
mäst med små björk wide och tallskog beväxt”. (Karta öfver Törnävä bys bohla-
gor i Limmingo Socken afmätt af Fab. Gutzen; Karta öfver Törnävä Bys Limmingo 
Socken Bohlagor Afmätt af Fab. Gutzen).
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Tyrnävän 1600-luvun puolivälissä rakennettu vanha kirkko sijaitsee Tyr-
nävänjoen itärannalla, jokilaakson poikki kulkevan maantien varrella. 
Kartalle on merkitty länsitornillinen kirkkorakennus ja kiviaidan ympä-
röimä kirkkotarha17. Kirkon itäpuolella maanteiden risteyksen tuntumas-
sa sijaitseva maatila on Tyrnävän kappalaispappila, Mankila.

Vanhat maantiet risteävät Tyrnävänjoen itäpuolella kirkonkylän nykyisen 
keskustan kohdalla. Kirkon vierestä joen yli kulkee Limingasta Tyrnävän 
kautta Muhokselle johtava maantie, joka oli käytössä jo 1600-luvulla. 
Kirkon kohdalla joen yli johtaa silta. Itä-länsisuuntaisen maantien kanssa 
risteää Tyrnävänjoen itäpuolella jokea myötäillen kulkeva pohjois-etelä-
suuntainen, rannikolta Tyrnävän ja Kylmälän kautta Säräisniemelle joh-
tava maantie. Kartalla näkyy kaksi rinnakkaista tielinjausta – Tyrnävän 
seurakunnan historian mukaan pappilan länsipuolitse pohjoiseen johtava 
tie siirrettiin 1700-luvun puolivälin jälkeen kulkemaan pappilan tontin 
itäpuolelta18. Maanteiden ohella kartalle on merkitty maanteiltä peltoalu-
eiden halki jokivarteen asuinpaikoille johtavia teitä19.

Vuonna 1844 laaditulla pitäjänkartalla viljelysalueet ja asutus tukeutu-
vat tasaisen maaston halki virtaaviin kapeisiin jokiuomiin, Tyrnävänjo-
keen, Leppiojaan ja Tyrnävänjoen itäpuolella virtaavaan Kiviojaan.20 Pel-
lot, niityt ja hakamaat sijoittuvat samoille paikoille kuin 1760-luvulla 
laadituilla veromittauskartoilla. Leppiojan varrella sijainneita niittyalu-
eita on raivattu 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa pelloiksi. Kapei-
na yhtenäisinä nauhoina jokia ympäröivien viljelysalueiden väliin rajau-
tuu asumattomia ja raivaamattomia suo- ja metsäalueita.

Vanhat maatilat sijaitsevat entisillä paikoillaan Tyrnävänjoen, Leppiojan 
ja Kiviojan varsilla. Asuinpaikat sijoittuvat vesistöjen partaille, pellot nii-
den ympärille jokia reunustaville maille. Pellot eivät ulotu vesistöihin 
saakka, rantoja reunustavat kapeat niittyalueet. Tyrnävän kappeliseu-
rakunnan kirkko, Törnävä Kapell Kyrka, sijaitsee samalla paikalla Tyr-
nävänjoen itärannalla kuin 1760-luvulla laadituilla kartoilla. Kirkon itä-
puolella vanhalla paikallaan sijaitseva kappeliseurakunnan kappalaisen 
virkatalo Mankila on merkitty kartalle tekstillä Mankila Kapellans Bohl., 
lukkarin virkatalo tekstillä Klockare Bohl.. Tiet noudattavat pääpiirteis-
sään samoja linjauksia kuin 1760-luvun tilannetta kuvaavalla kartalla. 
Joen itäpuolella kirkonkylästä pohjoiseen johtava maantie on linjattu 
kulkemaan pappilan itäpuolitse.

17 Vertaa Matinolli & Matinolli 1989, 28, 33. Tyrnävän seurakunnan historian mu-
kaan kirkkotarhassa sijaitsivat vuonna 1762 rakennettu kellotapuli ja kirkkora-
kennuksesta erillinen asehuone.

18 Matinolli & Matinolli 1989, 67.
19 Analyysikartalle on merkitty vain päätiet.
20 Kiviojaa ympäröivät alueet eivät näy 1760-luvulla laadituilla kartoilla.
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4.2. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa

Tyrnävänjoen varrelle, joen itäisellä rannalla sijaitsevan kirkon ympäril-
le rakentunut kylä koostui 1800-luvun jälkipuoliskolla pääasiassa joen 
varressa sijaitsevien maatilojen pihapiireistä – jokilaaksossa harvaan ra-
kennettuna nauhana sijaitsevia tilakeskuksia ympäröivät laajat, alavat 
peltoalueet. Kirkonkylän nykyisen keskustan alueella sijaitsevia maatilo-
ja olivat mm. Tyrnävän seurakunnan pappila Mankila sekä Hirvelä.

Tyrnävän vanha, 1640-luvulla rakennettu kirkko paloi marraskuussa 
1865. Vanhan kirkon oli tosin jo 1800-luvun alussa todettu olevan lii-
an ahdas ja ränsistynyt. Uuden kirkon rakentamisesta oli päätetty vuon-
na 1850, ja sen rakennustyöt aloitettiin 1870-luvun alussa.21 Vanhan kir-
kon paikan todettiin olevan liian ahdas ja maaperältään sopimaton, joten 
uusi kirkko päätettiin rakentaa Kokkokentälle, vanhojen maanteiden ris-
teyksen kaakkoiskulmaan. Maaperän huonon kantavuuden vuoksi kirkko 
päädyttiin tekemään puusta. Kirkkorakennuksen piirustukset laati lää-
nin rakennuskonttorin johtaja arkkitehti F.W. Lüchow. Uusi kirkko otet-
tiin käyttöön vuonna 1881.22 Kirkko oli pitäjän näkyvin julkinen raken-
nus, joka erottui ympäristöstään alavaa maisemaa laajalla alueella hal-
litsevana maamerkkirakennuksena. Kirkon korkea torni näkyi avoimen 

21 Vahtola 1991, 470; Matinolli & Matinolli 1989, 33.
22 Matinolli & Matinolli 1989, 130–132.
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viljelysmaiseman keskellä kauas. Kirkon vierellä pääteiden risteyksessä 
sijaitsi toinen tärkeä julkinen rakennus, pitäjän lainajyvämakasiini.

Tyrnävän kunta perustettiin vuoden 1867 vaihteessa, jolloin Limingan 
pitäjässä siirryttiin kunnallishallintoon – Tyrnävän kylä kuului vielä tuol-
loin Limingan seurakuntaan, ja kunnallishallintoon siirtymisen myötä 
emäseurakunnan alaisista kappeliseurakunnista tuli itsenäisiä kuntia.23 
Tyrnävän seurakunta itsenäistyi vuonna 1889. Seurakunnan alueella oli 
tuolloin 2 894 asukasta.24

Kunnallishallintoon siirtyminen ja kunnallisten tehtävien lisääntyminen 
näkyi kirkonkylässä uusina rakennuksina. Kunta hankki toimitiloikseen 
1800-luvun lopulla kirkon lähistöllä kirkonkylän keskustassa sijaitsevan 
Hirvelän talon, johon kuului useita pihapiirin ympärille rakennettuja ta-
lonpoikaisrakennuksia.25 Kirkonkylään rakennettiin vuonna 1876 kun-
nan ensimmäinen kansakoulu. Koulu rakennettiin kirkonkylältä pohjoi-
seen johtavan maantien varrelle Yli-Jaakolan tilalta koulua varten oste-
tuille maille. Koulurakennuksessa oli luokkahuoneen ja voimistelusalin 
lisäksi opettajan asunto.26 Rakennus kävi ahtaaksi 1910-luvun kuluessa, 
ja vuonna 1922 rakennettiin uusi kansakoulurakennus entisen koulun 
kanssa samaan pihapiiriin. Suurikokoisessa koulurakennuksessa oli kor-

23 Vahtola 1991, 454; Matinolli & Matinolli 1989, 91.
24 Hämäläinen (toim.) 1985, 271; Matinolli & Matinolli 1989, 85.
25 Matinolli & Matinolli 1989, 92; vertaa Hämäläinen (toim.) 1985, 273.
26 Kalliokoski 1928, 22–24; Matinolli & Asunmaa 2005, 270.
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keat kahdeksanruutuiset ikkunat, lautavuoratut julkisivut ja korkea au-
makatto.27

Tyrnävän kirkonkylä kasvoi 1800-luvun lopulta lähtien elinkeinotoimin-
nan kehittymisen seurauksena. Kirkonkylään perustettiin sekä yksityisiä 
että osuusliikkeiden kauppapuoteja. Tyrnävän Osuuskauppa perustettiin 
vuonna 1911, sen ohella kirkonkylässä oli Oulun Osuuskaupan myymä-
lä.28 1900-luvun alussa kirkonkylällä toimivat Takalon, Koivuniemen ja 
Saarenpuun yksityiskaupat.29 Tyrnävän Säästöpankki aloitti toimintansa 
kirkonkylällä vuonna 1889.30 Uudet kauppapuoti- ja liikerakennukset si-
joittuivat keskeisille paikoille pääteiden varsille: joen itäpuolelle, joen yli 
itään kirkolle johtavan maantien varrelle tien eteläreunalle sekä kirkon 
eteläpuolelle maanteiden risteyksen tuntumaan.

Kirkonkylään perustettiin 1900-luvun alussa osuustoiminnallisia yri-
tyksiä, joista kehittyi elinkeinotoiminnan kannalta merkittäviä piente-
ollisuuslaitoksia. Tyrnävän Osuusmeijeri perustettiin vuonna 1905. Sen 
yhteydessä toimi lisäksi saha- ja myllylaitos, viljankuivaamo ja suuri si-
kala. Osuusmeijerin alue rakentui Tyrnävänjoen itäiselle rannalle, joen 
yli johtavan maantien eteläpuolelle. Luonnonkivistä muurattu meijerira-
kennus (Kivipirtti) valmistui vuonna 1906, sikala vuonna 1912, juusto-
meijeri (Juustola) vuosina 1913–1918 ja voima-asema, saha- ja myllylai-
tos sekä viljankuivaamo vuonna 1919. Lisäksi meijerin alueella oli kat-
totiilitehdas, pieni kahvilarakennus, höyläämö ja puusepänverstas sekä 
toiminnan kannalta tarpeellisia varastorakennuksia.31 Teollisuusraken-
nusten ohella meijerin alueella oli työläisten asuinrakennuksia.32 Tyrnä-

27 Kalliokoski 1928, 43, 50–51. Koulurakennuksen suunnitteli rakennusmestari J. 
Karvonen, joka oli suunnitellut Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitseviin kuntiin 
useita koulurakennuksia, muita julkisia rakennuksia ja asuinrakennuksia. Hän 
suunnitteli kaikki Tyrnävän kunnan alueelle rakennetut koulurakennukset aina 
vuoteen 1951 saakka. (Matinolli & Asunmaa 2005, 272).

28 Hämäläinen (toim.) 1985, 295.
29 Matinolli & Asunmaa 2005, 183.
30 Matinolli & Matinolli 1989, 91.
31 Pakonen (toim.) 1932, 15–29; Passoja (toim.) 2008, 124–125.
32 Hämäläinen (toim.) 1985, 293.
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vän Osuusmeijeri oli 1920-luvun lopulla Oulun läänin suurin meijeri.33 
Osuusmeijerin vieressä kirkonkylän keskustan tuntumassa toimi Tyrnä-
vän Osuuskaupan omistama nahka- ja lapikastehdas. Tehtaan rakennuk-
set sijoittuivat Tyrnävänjoen länsirannalle maantien varrelle, vanhan 
kirkon paikan kohdalla joen yli johtavan sillan lounaispuolelle. Kookas 
kaksikerroksinen nahkatehdas sijaitsi jokitörmällä, tehtaan asuinraken-
nukset ja lapikastehtaan rakennus maantien varressa. Teollisuuslaitosten 
rakennuspaikkojen valinnassa taustalla olivat toiminnalliset syyt. Esi-
merkiksi nahanvalmistuksessa tarvittiin runsaasti vettä. Meijeriin kuu-
luvan sahan perustamisen jälkeen puutavara kuljetettiin paikalle uitta-
malla Tyrnävänjokea myöten.34

Vuonna 1928 Tyrnävän kunnassa oli kirkonkirjojen mukaan 4 101 asu-
kasta. Asutus keskittyi pitäjän luoteisosiin, Liminganlahteen laskevia 
Tyrnävänjokea ja Ängeslevänjokea ympäröiville alaville, viljaville maille. 
Kunta jakautui hallinnollisesti kahteen suureen kylään, Tyrnävään ja Än-
geslevään, jotka muodostuivat pienistä kyläkunnista.35 Kunnan alueella 
oli kahdeksan kansakoulua, kolme alakoulua ja kaksi kiertokoulua sekä 
yksivuotinen käytännöllis-tietopuolinen karjanhoitokoulu. Kunnassa toi-
mi 5 yksityistä kauppiasta sekä osuuskauppa, säästöpankki, postitoimisto 
ja puhelinkeskus. Osuustoiminnallisia yrityksiä olivat osuuskaupan ohel-
la osuusmeijeri ja osuuskassa sekä munanmyynti-, puimakone-, puhelin- 
ja sähköosuuskunnat. Teollisuuslaitoksia olivat osuusmeijerin mylly ja 
yksiraaminen saha, turvepehkutehdas, osuuskaupan nahkuriliike ja lapi-
kastehdas sekä maanviljelyskoneiden korjauspaja. Suurin osa kaupallisis-
ta palveluista ja teollisuuslaitoksista sijoittui kirkonkylään. 1930-luvul-
la kirkonkylässä oli mm. viisi kahvilaa. Vapaa-ajanviettopaikkoja olivat 
nuorisoseurantalo ja työväentalo sekä entisestä meijerin sikalasta sanee-
rattu Valistustalo, jossa esitettiin elokuvia ja järjestettiin tansseja.36

1900-luvun alkupuoliskolla Tyrnävä tunnettiin erityisesti maatalouspi-
täjänä. Maatilat olivat keskikokoisia tai suuria ja yleensä hyvin hoidettu-
ja.37 Vuonna 1929 julkaistun teoksen Suomenmaa – maantieteellis-talou-
dellinen ja historiallinen tietokirja mukaan pitäjän luoteisosissa taajaan 
asutulla kulttuuriseudulla oli ”hyvinvoivan, jopa varakkaan viljelysseu-
dun leima”. Teoksessa esitetyn kuvauksen mukaan: ”Talot ja viljavainiot 
seuraavat toisiaan miltei keskeytymättä jokien rantoja pitkin, ja kauem-
pana uomista leviää reheviä niittymaita, jotka sulautuvat yhtenäiseksi, 
Limingan niittyihin liittyväksi valtavan suureksi aukeaksi”.38 Tyrnävällä 

33 Hämäläinen (toim.) 1985, 297–298; Pakonen (toim.) 1932, 14–15.
34 Esim. Matinolli & Asunmaa 2005, 86–87, 186–188.
35 Tyrnävään kuuluivat Tyrnävän Ylipää, Suutarinkylä, Kolmikanta, Keskikylä, Kir-

konkylä ja Alakylä, Ängeslevään Ängeslevän ylipää, Markkuunkylä, Keskikylä, 
Alakylä ja Murto. (Paasonen 1935, 3; Rosberg & Hildén 1929, 293).

36 Rosberg & Hildén 1929, 294; Matinolli & Matinolli 1989, 97; Honkakoski (toim.) 
1989, 33.

37 Rosberg & Hildén 1929, 294. Vuonna 1920 Tyrnävällä oli 10 peltoalaltaan 50–100 
ha tilaa ja 4 yli 100 ha tilaa. Muista esimerkkikunnista Rantsilassa oli tuolloin 2, 
Kärsämäellä 1 ja Haapavedellä 3 50–100 ha tilaa, yli 100 ha tiloja ei lainkaan. Kai-
kissa esimerkkikunnissa oli ylivoimaisesti eniten (keskimäärin 350–400, Haapa-
vedellä yli 700) peltoalaltaan 0,5–25 ha tiloja. (Rosberg & Hildén 1929, 109, 154, 
159, 294).

38 Rosberg & Hildén 1929, 296.
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tuotettiin viljan ohella rehukasveja karjatalouden tarpeisiin sekä meijeri-
tuotteita. Viljelys- ja karjataloustuotteet kuljetettiin myytiin Oulun kau-
punkiin, jonne oli matkaa 35 km.39

4.2.1. Tyrnävän kirkonkylä vuonna 1952 – kartta-analyysi

Vuonna 1952 laaditulla peruskartalla viljelysalueet sijoittuvat Tyrnävän-
jokea ympäröiville alaville maille suurina, yhtenäisinä alueina. Selkeästi 
valtaosa jokilaakson maista on viljelysaluetta, vain paikoin peltojen vä-
liin rajautuu raivaamattomia suo- ja metsäalueita. Viljelysalueet ulottu-
vat kirkonkylän keskustaan saakka, keskusta-alue hahmottuu osaksi vil-
jelysmaisemaa. Tyrnävänjoen varressa niittymaat reunustavat jokiuomaa 
kapeina nauhoina.

Kirkonkylästä on 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien kuluessa 
muodostunut pienikokoinen, avoimen alavan viljelysmaiseman keskellä 
erottuva kokonaisuus. Tyrnävällä maisema on tasaista ja alavaa, joten 
maiseman korkeuseroja merkittävämpiä tekijöitä taajamarakenteen muo-
dostumisessa ovat olleet Tyrnävänjoki sekä vanhat maantiet. Niiden li-
säksi taajamarakenteen kehitykseen on vaikuttanut kirkonkylän tärkeim-
män rakennuksen, kirkon, sijainti. Rakentaminen keskittyy maanteiden 
varsille kirkon ympärille sekä tien eteläpuolelle Tyrnävänjoen varrelle.

Kirkonkylän keskusta erottuu kartalla Tyrnävänjoen itäpuolella vanhoi-
hin maanteihin tukeutuvana tihentymänä. Keskusta on kuitenkin hyvin 
väljästi rakennettu: itä-länsisuuntaisen maantien, kirkonkylänraitin, ete-
läpuolella rakennukset keskittyvät pieniksi ryppäiksi osuusmeijerin ja 
Hirvelän pihapiirin ympärille. Raitin pohjoispuolella sijaitsevat vain joki-
törmällä vanhaa kirkon paikkaa ympäröivä vanha hautausmaa sekä pap-
pilan pihapiiri, jotka molemmat näkyvät samoilla paikoilla 1760-luvulla 
laadituilla kartoilla. Jokivarressa sijaitsevat Tyrnävän Osuusmeijerin ra-
kennukset sekä maanteiden risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitseva kirk-
ko erottuvat muusta rakennuskannasta niitä kookkaampina. Kirkon ete-
läpuolella Kylmälään johtavan maantien varrella on tiheää asutusta joka 
tukeutuu selkeästi tiehen. Keskustan pohjoispuolella Tupokselle johtavan 
tien varrella sijaitsevat vuosina 1876 ja 1922 rakennetut kansakoulura-
kennukset, jotka muodostavat ympäristöstään erottuvan pihapiirin.

Kirkonkylän keskustan ulkopuolella asutus tukeutuu jokiin. Sekä Tyrnä-
vänjoen että Leppiojan varrella on maatilojen pihapiirejä. Useat niistä, 
kuten Pirkola, Eskola, Yli-Jaakola, Rantarousti, Konttila, Seppälä, Kaup-
pi, Kursula, Uutinen, Rantakaakila, Nevala, Ala-Palkki, Palkki ja Kerä-
nen40, sijaitsevat edelleen vanhoilla, 1760-luvulla ja vuonna 1844 laadi-
tuilla kartoilla näkyvillä paikoillaan. Myös kirkkoherran pappila Man-
kila sijaitsee edelleen vanhalla, 1760-luvulla laaditulla veromittauskar-
talla esitetyllä paikallaan itä-länsisuuntaisen maantien pohjoispuolella. 
Samoin vuoden 1844 kartalla näkyvä lukkarin virkatalo sijaitsee van-
halla paikallaan, tilan nimi on vuoden 1952 kartalla Lukkarila. Maatilat 

39 Rosberg & Hildén 1929, 295–296; Paasonen 1935, 3.
40 Vertaa Vahtola 1991, 185–186, 319–320.
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Kuva 60. Kirkonkylän keskustaa lännestä 
(joelta kirkolle päin) kuvattuna 1950-lu-
vun lopulla.  Kuvassa etualalla näkyvät 
kapean Tyrnävänjoen länsipuolella sijait-
sevat nahkatehtaan rakennukset ja niiden 
takana joen itäpuolella sijaitsevat osuus-
meijerin rakennukset. Kirkonkylänraitti 
kulkee joen yli itään kohti maanteiden ris-
teyksessä sijaitsevaa kirkkoa.
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muodostuvat useista erillisistä asuin- ja talousrakennuksista, jotka ryh-
mittyvät nelikulmaisten pihapiirien muotoon. Osa talousrakennuksista 
sijaitsee pihapiirien ulkopuolella, peltojen laidoilla, pelloille johtavien 
viljelysteiden varsilla sekä maantieltä rantapeltojen halki pihaan johta-
vien pihateiden varsilla. Paikoin kapean jokiuoman yli johtaa pihapiirien 
kohdalla silta.

Päätiet noudattavat pääpiirteissään samoja linjauksia kuin 1760-luvulla 
laadituilla kartoilla. Teitä on paikoitellen oikaistu. Kirkon vierestä lähtee 
tie Ängeslevänjoen varteen Markkulaan.

4.2.2. Kirkonkylän keskusta 1950-luvun lopulla – ilmakuva

Kirkonkylän keskustan alueelta 1950-luvun lopulla otetussa ilmakuvas-
sa näkyy keskusta-alueen rajautuminen Tyrnävänjoen yli itään kulkevan 
kirkonkylänraitin eteläpuolelle, joen sekä raitin kanssa risteävän, kirkon 
ohitse etelään kulkevan maantien väliselle alueelle. Rakentaminen tu-
keutuu väljästi jokeen ja vanhoihin maanteihin.

Kapean Tyrnävänjoen itäpuolella sijaitsee 1900-luvun alussa rakentunut 
laaja Tyrnävän Osuusmeijerin alue. Osuusmeijeriin kuuluvat suurikokoi-
set tehdasrakennukset, voima-asema, saha- ja myllylaitos, viljankuivaa-
mo, meijerirakennus ja juustomeijeri, sijaitsivat tiiviisti rakennettuna ko-
konaisuutena jokivarressa etäällä raitista. Raitin ja meijerin väliin rajau-
tuva kenttä toimii sahan varastoalueena, joen törmällä on rivistö lau-
tatapuleita. Joen länsipuolella meijerialueen vieressä sijaitsevat nahka-
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tehtaan rakennukset, joista kookkaimpana erottuu jokivarressa sijaitseva 
kaksikerroksinen nahkatehdas.

Suurin osa liikerakennuksista sijoittuu joen ja kirkon väliin raitin varrel-
le. Raitin eteläpuolella rakentaminen on täydentynyt yhtenäiseksi, har-
vaan rakennetuksi nauhaksi 1950-luvun kuluessa. Raitin varrella mei-
jerialueen kulmalla sijaitsee Tyrnävän Osuuskaupan päämyymäläraken-
nus. Sen takana tietä reunustavat Tyrnävän Osuuspankin vuonna 1959 
valmistunut toimitalo, vuonna 1937 valmistunut säästöpankin toimitalo, 
nuorisoseuran taloksi alun perin rakennettu vanha rukoushuone ja lä-
hinnä kirkkoa terveystalo. Rakennukset rajaavat tietä väljästi tielinjasta 
sisäänvedettyinä. Kaksikerroksisissa, puurakenteisissa liikerakennuksis-
sa on satulakatot ja laudoituksella verhotut, vaaleiksi maalatut julkisivut. 
Liiketilojen sisäänkäynnit avautuvat raitille. Liiketilojen ohella raken-
nuksissa on asuinhuoneistoja, jotka sijaitsevat useimmiten toisessa ker-
roksessa41. Rakentaminen sijoittuu raitin eteläpuolelle. Tien pohjoispuo-
lella sijaitsevat vanhoilla paikoillaan viljelysalueiden ympäröimä pappi-
lan pihapiiri sekä jokivarressa vanhan kirkon paikkaa ympäröivä hauta-
usmaa. Korkeaa puustoa kasvava vanha hautausmaa erottuu avoimessa 
maisemassa omana kokonaisuutenaan.

Raitin eteläpuolella sijaitsee kunnanviraston pihapiiri (entinen Hirvelän 
tila), jonka länsilaidalla maamerkkinä erottuu vuonna 1951 rakennetun 
kivirakenteisen paloaseman torni.42 Kunnanviraston itäpuolella sijaitsee 
vuosina 1954–1955 Hirvelän maille rakennettu kansakoulurakennus, ns. 
kivikoulu. Kivirakenteinen, julkisivuiltaan rapattu ja vaaleaksi maalattu 
koulurakennus on suunniteltu mallipiirustusten pohjalta. Rakennuksessa 
on kuusi luokkahuonetta ja asunnot viidelle opettajalle.43

Kirkolta etelään johtavan maantien varrella on sekä asuin- että liikera-
kennuksia, jotka rajaavat tietä tiiviisti harvana nauhana. Muuta raken-
nuskantaa kookkaampana erottuvat työväentalo sekä Oulun Osuuskau-
pan kaksikerroksinen, vaaleaksi maalattu myymälärakennus.

Kirkonkylää ympäröi avoin, alava viljelysmaisema. Pellot ulottuvat ai-
van kirkonkylän keskustaan saakka ja työntyvät rakennusten rajaamien 
pihapiirien välisille alueille. Kunnanviraston rakennusten eteläpuolella 
sijaitsee entisille osuusmeijerin pelloille vuonna 1953 rakennettu urhei-
lukenttä.

41 Esim. Honkakoski (toim.) 1989, 26–27, 33.
42 Vertaa Hämäläinen (toim.) 1985, 273; Kotiseutumme 2003, 706–707.
43 Jäälinoja 1992, 60–62. Rakennuksen on suunnitellut mallipiirustusten pohjalta 

Insinööritoimisto Eino Niemelä. Eino Niemelä on suunnitellut myös Rantsilaan 
vuonna 1958 rakennetun kansakoulurakennuksen. (Matinolli & Asunmaa 2005, 
272; Pöyhtäri 1982, 44).
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4.3. Kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava 1969

Tyrnävän kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava, Kirkonseudun ra-
kennuskaava44, hyväksyttiin Tyrnävän kunnanvaltuustossa 30.7.1968 ja 
vahvistettiin Oulun lääninhallituksessa 13.5.1969. Kaavan laatimisesta 
vastasi vuonna 1968 maanmittausinsinööri Paavo Littow.

Kirkonseudun rakennuskaava-alueeseen kuuluivat Tyrnävänjoen ja kir-
kon väliin raitin eteläpuolelle rakentunut kirkonkylän keskusta sekä kes-
kustaa ja sen itäpuolella risteäviä maanteitä ympäröivät alueet, jotka 
tuolloin olivat pääasiassa rakentamatonta viljelysaluetta. Rakennuskaa-
vassa Tyrnävänjokea ympäröiville entisille peltoalueille oli kaavoitettu 
asuntorakennusten – omakotirakennusten ja muiden enintään kahden 
perheen talojen (AO) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennus-
ten (AR) – korttelialueita. Toisaalta kaavassa oli otettu huomioon raken-
nuskaava-alueella sijaitsevat maataloutta harjoittavat tilat. Tilakeskusten 
alueet oli kaavassa määritelty maatilojen talouskeskusten (AT) kortteli-
alueiksi, niitä ympäröivät peltoalueet maatalousalueiksi (M)45. Maatalo-
usalueet sijoittuivat rakennuskaava-alueen reunoille. Kaava antoi siten 

44 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, 
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969. Valtakunnansuunnittelutoimiston vuon-
na 1963 laatiman maaseututaajamien kaavoitustilannetta käsittelevän selvityk-
sen mukaan Tyrnävän kirkonkylään oli määrätty laadittavaksi rakennuskaava jo 
vuonna 1959. (Linkojoki 1965, 45).

45 Niillä vanhoilla maatiloilla, joiden peltoalueet oli kaavoitettu asuinalueiksi, ti-
lakeskusten alueet oli kaavassa määritelty omakotirakennusten korttelialueiksi 
(AO).
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mahdollisuuden maatalouden harjoittamiseen kirkonkylän keskustan 
tuntumassa.

Kirkonkylän keskustassa, raitin varrella Tyrnävänjoen ja kirkon väliin ra-
jautuvalla alueella, rakennuskaava vakiinnutti tuolloin olemassa olevan 
tilanteen, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Keskusta-alueen fyy-
sinen ja toiminnallinen rakenne määriteltiin kaavassa pääpiirteessään 
vallitsevan tilanteen mukaisiksi. Korttelien käyttötarkoitukset, kerroslu-
vut ja tehokkuudet vastasivat olemassa olevaa tilannetta. Kaavassa rait-
tia (kaavassa Vanhatie) reunustivat liikerakennusten (AL, AM46) ja yleis-
ten rakennusten (Y), hallinto- ja virastorakennusten (YH) sekä kirkkojen 
ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK) korttelit. Meijerin alue 
oli kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten ja yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (TY). Olemassa olevasta taajamarakenteesta poiketen 
raitin pohjoispuolelle, alueella vanhastaan sijaitsevien vanhan hautaus-
maan ja pappilan pihapiirin väliin, oli kaavoitettu kaksi liikerakennusten 
korttelia, uudisrakennusten paikat oli osoitettu kaavassa ohjeellisilla ra-
kennusalamerkinnöillä. Raitin eteläpuolella sijaitseville entuudestaan ra-
kennetuille korttelialueille ei ollut määritelty rakennusaloja mahdollista 
lisärakentamista varten. Sekä liikerakennusten että yleisten rakennusten 
kortteleissa kaava kuitenkin salli lisärakentamisen, tehokkuusluvuiksi 
oli määrätty e=0,40 (AL), e=0,25 (Y) ja e=0,35 (YH).47

Liikerakennusten ja yleisten rakennusten korttelialueet sijoittuivat kaa-
vassa Vanhatien ohella sen kanssa risteävän maantien (kaavassa Kirkko-
tie) varrelle. Sekä liikerakennusten (AL) että yleisten rakennusten (Y), 
hallinto- ja virastorakennusten (YH), kirkkojen ja muiden seurakunnal-
listen rakennusten (YK), opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO), 
museoiden ja niihin verrattavien rakennusten (YM) sekä huvi- ja viih-
detarkoituksia palvelevien rakennusten (YV) korttelialueet sijoittuivat 
olemassa olevan tilanteen mukaisille paikoilleen. Kirkkotien varrelle oli 
lisäksi kaavoitettu sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialue (YS), paikalle rakennettiin terveyskeskus 
vuonna 1986.

Keskustaa ympäröivillä omakoti- ja rivitalojen korttelialueilla tontit si-
joittuivat tasaiseen maastoon vapaasti, väljään rakennettavina ja raken-
teeltaan mattomaisina alueina. Tehokkuudet vaihtelivat e= 0,20 (AO) – 
e=0,25 (AR)48. Omakoti- ja rivitaloalueilla rakennusalat oli määritelty 
ohjeellisina. Kaavassa ei pyritty pihapiirien muodostamiseen vaan yksit-
täisten, piha-alueiden ympäröimien rakennusten sijoittamiseen tonttien 
keskiosiin. Rakennuskaavaa täydentävän rakennusjärjestyksen mukaan 

46 Merkinnällä AM tarkoitettiin moottoriajoneuvojen ja huoltoasemien korttelialuet-
ta.

47 Rakennuskaavaa täydentävässä rakennusjärjestyksessä annettiin yleispiirteinen 
ohje rakennusten sijoittamiseksi tonteille: ”Milloin rakennuskaavassa ei ole mää-
rätty rakennusalaa, rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vä-
hintään yhtä suuri kuin sen rajan puoleinen korkeus, kuitenkin vähintään neljä 
metriä”. Rakennuslautakunnalle annettiin oikeus myötää erityisestä syystä lupa 
säännöstä poikkeamiseen. (Tyrnävän kunnan rakennusjärjestys 1969, 6 luku § 25).

48 Jokivarressa olemassa olevien maatilojen omakotialueiksi määritellyissä kortte-
leissa tehokkuus oli tätä pienempi, e=0,05.
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rakennuskaavassa esitettyjä ohjeellisia rakennuspaikan rajoja oli raken-
nuspaikkoja muodostettaessa mikäli mahdollista noudatettava49. Kortte-
lien tiealueisiin rajautuvat reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi.

Päätiet ympäristöineen oli kaavassa määritelty liikennealueiksi: kautta-
kulku-, sisääntulo- ja ohitusteiksi tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen 
(LT). Tiealueen jäsentelyyn ajorata-alueeseen, kevyen liikenteen aluei-
siin ja piennaralueisiin ei kaavassa otettu kantaa, mutta liikennealueva-
raus kattoi kaavamerkinnän määrittelyn mukaisesti liikkumisympäristön 
kokonaisuudessaan, suoja- ja piennaralueineen. Liikenteelle varattu alue 
oli kaavassa määrätty huomattavasti tuolloin olemassa olevaa, kaavoi-
tuksen pohjakartalla esitettyä tiealuetta leveämmäksi, liikennealueen le-
veys oli keskimäärin 22 metriä50. Teiden linjaukset noudattivat kaavassa 
pääpiirteissään olemassa olevaa tilannetta. Pääteihin rajautuvien kortte-
lien reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi 4–22 metrin leveydeltä. Rai-
tin varrella tuolloin sijainneista rakennuksista osuuskaupan päämyymä-
lärakennus ja sen vieressä sijaitseva talousrakennus sijaitsivat kaavassa 
osittain tiealueella, osittain tietä reunustavalla istutettavaksi määrätyllä 
alueella. Rakennuksia ei ollut kaavassa ajateltu säilytettäviksi, kaavan 
toteuttaminen edellytti rakennusten purkamista. Kirkkotien varressa si-
jaitsevista, tiiviisti tiealueeseen kiinni rakennetuista asuinrakennuksista 
suuri osa sijoittui kaavassa joko kokonaan tai osittain tiealueelle tai istu-
tettavaksi varatulle alueelle.

Rakennuskaavassa ei ollut varsinaisia rakennussuojelumerkintöjä. Ole-
massa olevan rakennuskannan säilyttämiseen oli kaavassa pyritty ohjeel-
listen rakennusalojen määrittelyn avulla. Kirkkotien varrella sijaitsevista 
rakennuksista työväentalon, kansakoulun vieressä sijaitsevan lääkärita-
lon sekä muutamien tiiviisti tietä rajaavien vanhojen asuin- ja liikera-
kennusten ohjeelliset rakennusalat oli merkitty kaavaan olemassa olevan 
tilanteen mukaisiksi. Myös jokivarressa sijaitsevien vanhojen maatilojen 
rakennuksista osa oli merkitty kaavaan olemassa olevaa tilannetta nou-
dattavan rakennusalamerkinnän avulla, mikä kertoi siitä että kaavassa 
pyrittiin niiden säilyttämiseen. Toisaalta monien kirkonkylässä sijaitse-
vien merkkirakennusten, kuten kirkon ja pappilarakennusten, rakennus-
aloja ei ollut merkitty kaavaan – kirkko ja sitä ympäröivä kirkkopuisto, 
pappilan pihapiiri, meijerialue, kunnanviraston pihapiiri ja kansakoulun 
alue oli rakennuskaavassa määrätty omiksi korttelialueikseen, joiden 
käyttötarkoitukset oli määrätty olemassa olevan tilanteen mukaisiksi. 
Kortteleihin ei ollut määritelty lainkaan rakennusaloja51, kirkon ja pap-
pilan kortteleissa kaavaan ei ollut merkitty myöskään kerroslukuja tai 
tehokkuuslukuja.

49 Tyrnävän kunnan rakennusjärjestys 1969, 6 luku § 23.
50 Vanhatiellä liikennealue oli kapeimmillaan Osuuskaupan päämyymälän kohdalla 

16m, muualla 22-24m. Kirkkotiellä liikennealueen leveys oli 18-24m. Sekä Van-
hatiellä että Kirkkotiellä tien (ajorata ja sitä molemmin puolin reunustavat pienta-
reet) leveys oli kaavoituksen pohjakartan mukaan 10 m.

51 Poikkeuksena tästä oli keskustan pohjoispuolella sijaitsevan yhteiskoulun alue. 
Korttelin pohjoislaidalle oli kaavassa määritelty ohjeellinen rakennusala uutta 
koulurakennusta varten. Vanhat, vuosina 1876 ja 1922 rakennetut kouluraken-
nukset sijoittuivat osittain rakennusalalle, niitä ei ollut kaavan mukaan tarkoitet-
tu säilytettäviksi.



Taulukko 3. Väestönkehitys Tyrnävän 
kunnassa 1880–2010. Väkiluku kasvoi 
aina 1950-luvulle saakka ja oli korkeim-
millaan vuosikymmenen alkupuolella. 
1960-luvun kuluessa asukasmäärä Tyr-
nävällä putosi jyrkästi, vuosikymmenen 
aikana runsaalla 800 asukkaalla. Asukas-
luku oli alimmillaan vuonna 1974. Sen jäl-
keen asukasluku on ollut jatkuvassa nou-
sussa, nousu on 1990-lukuun verrattuna 
kiihtynyt 2000-luvun kuluessa. Vuoden 
2008 alussa Tyrnävän kunnassa oli 6 087 
asukasta, ja vuoden 2010 alussa 6 320 asu-
kasta. 
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Rakennuskaavaan liittyvissä rakennuskaavamääräyksissä rakennuslau-
takunnalle annettiin valta ja vastuu valvoa rakentamisessa noudatetta-
via pääperiaatteita: määräyksen mukaan: ”Rakennuslautakunnalla on 
valta määrätä katonharjan suunta, katon kaltevuus ja maanpinnan kor-
keusasema tonttien rajoilla”. Määräyksissä kiinnitettiin huomiota myös 
ympäristön siisteyteen ja laatuun, niiden mukaan: ”Rakentamatta jää-
vät rakennuspaikan osat, joita ei käytetä kasvimaana, ajoteinä eikä pysä-
köintiin on hoidettava puistomaisessa kunnossa”.52 Rakennuskaavamää-
räyksiä täydensi kunnanvaltuuston 30.7.1968 hyväksymä ja lääninhalli-
tuksen 13.5.1969 vahvistama rakennusjärjestys.

4.4. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1900-luvun 
jälkipuoliskolla

Tyrnävän kunnan väkiluku kasvoi 1900-luvun kuluessa jatkuvasti aina 
1950-luvun alkupuolelle saakka. Sotien jälkeen asukasluvun kasvua lisäsi 
korkean syntyvyyden ohella seudulle Karjalasta ja Kuusamosta suuntau-
tunut siirtolaisuus. 1950-luvun kuluessa väkiluvun kehitys muuttui kas-
vavasta taantuvaksi, asukkaiden määrä väheni aluksi hiljalleen, 1960-lu-
vulla yhä nopeutuen. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa kunnan 
väkiluku väheni 60–100 asukkaalla vuosittain.53 Suurimpana syynä asu-
kasluvun pienentymiseen oli Oulun kaupunkiin ja Ruotsiin suuntautuva 
muuttoliike.54 1960-luvun lopulla vuosille 1970–1990 laadituissa väestö-
ennusteissa ennakoitiin Tyrnävän kunnan väliluvun jatkuvasti vähenty-
vän, vuonna 1990 kunnan alueella arvioitiin olevan 1 500–2 100 asukas-
ta.55 Koko kunnan asukasluvun vähenemisestä huolimatta kirkonkylän 
asukasluku kasvoi myös 1960- ja 1970-luvuilla. Vuonna 1960 Tyrnävän 
kirkonkylän alueella asui 480, vuonna 1970 580 ja vuonna 1980 jo 1 347 
asukasta.56

Vuosi 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Väkil.    - 2927 3031 3450 3990 4143 4077 4159 4759 3923 3900 4387 5035 632057

52 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, 
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.

53 Matinolli & Matinolli 1989, 165; Matinolli 1969b, 404; Matinolli & Asunmaa 2005, 
396.

54 Koponen 1971, 21–25. Koposen mukaan muuttotappion tärkeimpiä syitä olivat 
maataloustyöpaikkojen väheneminen rationalisoinnin seurauksena, teollisuus-
työpaikkojen puute kunnan alueella, asuntokannan vanhuus ja siitä johtuva uusi-
en asuntojen puute sekä 16–19 -vuotiaiden jatkokoulutusmahdollisuuksien puute. 
(Koponen 1971, 22).

55 Koponen 1971, 26.
56 Peltola 1986, 159.
57 Matinolli & Matinolli 1989, 165; Koponen 1971, 13; Tyrnävän kunnan internet-

sivut, http://www.tyrnava.fi/asukkaalle/ (7.5.2008); Sisäasiainministeriön in-
ternet-sivut, http://intermin.fi/intermin/images.nsf/files/d0029c582ef02ef8c
225736b00326743/$file/asukasluvun%20muutos%20kunnissa%201960-2007.
xls. (7.11.2007); Matinolli & Asunmaa 2005, 48; Matinolli & Matinolli 1989, 165; 
Väestörekisterikeskuksen internet-sivut, http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
vrk/home.nsf/files/Asukasluku_2009_2010/$file/Asukasluku_2009_2010.htm 
(20.10.2010).
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Kunnan asukasluku alkoi kasvaa 1960-luvulla koetun taantuman jälkeen 
uudelleen 1970-luvun puolivälissä. Kasvun taustalla vaikutti Tyrnävän 
sijainti Oulun kaupungin läheisyydessä sekä liikenneyhteyksien paran-
tuminen – Tyrnävälle alkoi muuttaa kaupungissa työssäkäyviä, maaseu-
tua asuinympäristönä arvostavia ihmisiä. Muuttoliike suuntautui pää-
asiassa kirkonkylään, joka oli 1970-luvun lopulla kunnan alueella ainoa 
taajamaksi luokiteltava keskus.58 Taajamaväestön osuus kasvoi jatkuvas-
ti, vuonna 1970 taajamaväestön osuus koko kunnan väestöstä oli 18 %, 
vuonna 1995 taajama-aste oli 62,5 % ja vuonna 2000 61,6 %.59 Kehitys 
näkyi kirkonkylässä mm. rakentamisen lisääntymisenä keskusta-alueen 
ympärille kaavoitetuilla asuinalueilla. Vanhojen asuinalueiden ympärille 
kaavoitettiin uusia, laajoja asuinalueita 1980-luvun lopulta lähtien.

Vielä 1980-luvulla Tyrnävä tunnettiin maatalouspitäjänä, vaikka palve-
luelinkeinojen merkitys kasvoi jatkuvasti. Vuoden 1970 tietojen mukaan 
maa- ja metsätalouden osuus kunnan elinkeinorakenteessa oli 64 %, teol-
lisuuden ja rakennustoiminnan 12 % ja kaupan, liikenteen ja palvelus-
ten yhteensä 23 %. Tärkeimpiä maataloustuotteita olivat vilja ja peruna. 
Teollisuuden merkitys elinkeinona oli maatalouden rinnalla vähäinen. 
1970-luvun lopulla merkittävimpiä teollisuuslaitoksia kunnassa olivat 
vuonna 1906 toimintansa aloittanut Tyrnävän Osuusmeijeri, jonka yhte-
ydessä toimi sahalaitos, mylly, pesula ja turvepehkutehdas, vuonna 1960 
perustettu Kuivaperuna Oy:n perunahiutaletehdas sekä 1971 perustettu 
Ylitalon viljankuivaamo – kunnan alueella toimiva teollisuus pohjautui 
vahvasti maatalouteen ja maataloustuotteiden jalostukseen. Niiden ohel-
la kunnassa oli pienimuotoista konepajateollisuutta ja muuta pienteolli-
suutta, kuten leipomo, auto- ja konekorjaamotoimintaa sekä puusepänlii-
ke.60 1980-luvun lopulla maataloudesta sai elantonsa 36 %, jalostuselin-
keinoista 22 % ja palvelualan elinkeinoista 42 % työvoimasta.61 1990-lu-
vun kuluessa Tyrnävälle perustettiin mm. metalli- ja elektroniikka-alan 
sekä palvelualan yrityksiä, mikä lisäsi teollisuuden, jalostustoiminnan ja 
palvelujen merkitystä elinkeinoina.62

Väestönkasvun myötä myös kunnallisten palvelujen, kuten koulujen ja 
terveyspalvelujen, tilantarve lisääntyi. Tyrnävän kirkonkylään rakennet-
tiin 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa uusia julkisia rakennuksia. 
Kunnantalon pihapiirin itälaidalle, vanhan kunnanvirastorakennuksen 
ja paloasemarakennuksen väliin, rakennettiin vuonna 1986 uusi kun-
nanvirasto. Kirkonkylään rakennettiin 1980- ja 1990-lukujen kuluessa 
mm. vanhainkoti, terveyskeskus, päiväkoti ja sotainvalidien palvelutalo. 
Terveyskeskuksen tilantarpeiden lisääntyessä toimintoja sijoitettiin vä-
liaikaisesti kunnan omistamiin rakennuksiin, kunnes kirkonkylään val-

58 Matinolli & Matinolli 1989, 165; Tarmio, Heinonen & Korpela (toim.) 1978, 312.
59 Tarmio, Heinonen & Korpela (toim.) 1978, 311; Fennica.net, http://www.fennica.

net/f/397/9.htm (28.4.2008); Kunnat.net, http://hosted.kuntaliitto.fi/skriptit/ti-
lastot/kuntakortti2.asp?knro=859 (13.2.2008).

60 Tarmio, Heinonen & Korpela (toim.) 1978, 311–312; Jäälinoja 1992, 8; Matinolli & 
Matinolli 1989, 165.

61 Jäälinoja 1992, 8.
62 Matinolli & Asunmaa 2005, 405–407.



Kuva 61. Puujaakolan asuinalue on ra-
kentunut kirkonkylän pohjoispuolelle van-
hoille peltoalueille.  Alue rajautuu avoi-
meen viljelysmaisemaan ja erottuu siitä 
omaksi kokonaisuudekseen.
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mistui uusi terveyskeskuksen laajennus vuonna 200663. Koulurakennuk-
sia peruskorjattiin ja laajennettiin oppilasmäärän lisääntymisen myötä. 
Kirkonkylään sijoittuvat koulut, ala-asteen kouluna toimiva Kirkkomän-
nikön koulu ja yläasteen kouluna toimiva Kuulammen koulu, rakennet-
tiin useassa eri vaiheessa vanhojen koulurakennusten yhteyteen. Kirkon 
lähistöllä sijaitsevaa vuonna 1955 valmistunutta kansakoulurakennusta 
laajennettiin ensimmäisen kerran vuonna 1972. Vuonna 1997 valmis-
tuivat ala-asteen kouluksi muutetun kansakoulurakennuksen peruskor-
jaus ja koulun laajennusosa, joka sijoittui vanhan kansakoulun ja kirkon 
väliin, maanteiden risteyksen kaakkoiskulmaan. Keskustan pohjoispuo-
lella sijaitsevan kunnan ensimmäisen kansakoulun yhteyteen rakennet-
tiin vuonna 1961 yläasteen koulu ja liikuntahalli. Koulurakennusta laa-
jennettiin vuosina 1990 ja 2001.64 Toisaalta kunnan alueella sijaitsevien 
kyläkoulujen määrää on asukasluvun kasvusta huolimatta 1960-luvulta 
lähtien vähennetty, mikä kertoo sekä väestön keskittymisestä kirkonky-
lään että palvelujen keskittymisestä suuriksi yksiköiksi. Vuosina 1990–
2000 kunnasta lakkautettiin kaksi kyläkoulua, vaikka oppilasmäärä tuo-
na aikana lähes kaksinkertaistui.65

Väestön jatkuvasta lisääntymisestä huolimatta kaupallisten palvelujen 
määrä kirkonkylässä on 1900-luvun lopulla kokonaisuudessaan vähenty-
nyt: erikoisliikkeiden määrä on vähentynyt ja kauppaliikkeet ovat keskit-
tyneet aiempaa suuremmiksi yksiköiksi. 1900-luvun puolivälin tienoilla 
alussa kirkonkylässä toimi useita päivittäistavarakauppoja ja erikoisliik-
keitä, kuten Takalon Kangas- Jalkine- ja Sekatavarakauppa, Mikkosen 
kangaskauppa, Ylitalon ruoka- ja maatalouskauppa, Tyrnävän Osuus-

63 Terveyskeskuksen laajennuksen suunnitteli helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäki Oy.

64 Esim. Kotiseutumme 2003, 548–550, 705–707; Matinolli & Asunmaa 2005, 272, 
283. Yläasteen koulun (Kuulammen koulu) laajennukset suunnitteli arkkitehti 
Arja Riihola. Ala-asteen koulun (Kirkkomännikön koulu) laajennuksen suunnitte-
livat arkkitehdit Maija Niemelä ja Pentti Myllymäki.

65 Vuonna 1960 kunnan alueella toimi 12 kansakoulua, kansalaiskoulu ja keskikou-
lu, oppilasmäärä oli tuolloin yhteensä 862. Vuonna 2000 kunnassa oli neljä ala-
asteen koulua, yläaste ja lukio, oppilasmäärä oli 810. (Matinolli & Asunmaa 2005, 
266).



Kuva 62. Terveyskeskuksen vuonna 2006 
valmistunut laajennusosa on rakennettu 
Kirkkotien varrelle vanhan terveyskes-
kusrakennuksen ja tien väliin rajautuvalle 
piha-alueelle, joka aiemmin toimi pysä-
köintipaikkana.  
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kaupan liha- ja maitomyymälä ja kahvila Pömilä, Oulun Osuuskauppa ja 
kahvila Hetken Viuhka sekä Turusen kauppa ja kahvila ja sen yhteydessä 
Limingan apteekin sivupisteenä Tyrnävän lääkevarasto.66 Tilastokeskuk-
sen tietojen mukaan kunnan alueella toimi vuonna 2006 yksi supermar-
ketiksi luokiteltu kauppaliike ja kolme päivittäistavarakauppaa, yhteen-
sä kuusi erikoisliikettä67 ja kolme muuta vähittäiskaupan alan yritystä.68 
Suurin osa palveluista keskittyi kirkonkylään. Erikoistuotteet hankittiin 
useimmiten lähimmästä kaupungista Oulusta.

Tyrnävän kirkonkylä kasvoi 2000-luvun kuluessa edelleen Oulun kau-
pungin lähiympäristössä sijaitsevana asuinkuntana. Vuonna 2003 kun-
nan alueella oli kolme taajamaa: Kirkonkylä, Murto ja vuonna 2001 to-
teutuneen kuntaliitoksen myötä Tyrnävään liitetyn Temmeksen kirkon-
kylä.69 Tilastokeskuksen laatiman ennusteen mukaan Tyrnävän kunnan 
asukasluku kasvaa 2000-luvun kuluessa edelleen, vuonna 2040 Tyrnä-
vällä ennustetaan olevan 7 373 asukasta.70

Vuoteen 2004 mennessä kunnan elinkeinorakenne oli muuttunut maa- ja 
metsätalousvaltaisesta palveluvaltaiseksi: maa- ja metsätalouden osuus 
oli 13,6 %, jalostuksen 27,7 % ja palvelujen 55,8 %.71 Tyrnävän seutu oli 
silti edelleen merkittävää maanviljelysaluetta. Tyrnävä tunnettiin mm. 
perunapitäjänä.72 Maatilojen kokonaismäärä oli vuosien 1950 ja 2000 vä-
66 Matinolli & Asunmaa 2005, 183–186.
67 Tilastokeskuksen luokittelun mukaan: yksi rautakauppa, yksi sähköliike, yksi ap-

teekki, kaksi kukkakauppaa ja yksi autokauppa. (Suomi-CD 2006, 859 Tyrnävä, 
Alueen palvelurakenne).

68 Suomi-CD 2006, 859 Tyrnävä, Alueen palvelurakenne.
69 Kotiseutumme 2003, 547.
70 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Tyrnävän väkiluku on vuonna 2010 6 130, 

vuonna 2020 6 889, vuonna 2030 7 273 ja vuonna 2040 yhteensä 7 373 hen-
keä. (Tilastokeskuksen internet-sivut, http://www.stat.fi/til/vaenn/2004/va-
enn_2004_2004-09-20_tau_002.html (18.11.2008).

71 Kunnat.net, http://hosted.kuntali it to.f i/skript it/t i lastot/kuntakortt i2.
asp?knro=859 (13.2.2008).

72 Perunasta tuli Tyrnävän ”tavaramerkki” 1900-luvun lopulla. Tyrnävälle perustet-
tiin vuonna 1982 Valtion Siemenperunakeskus, mikä lisäsi edelleen perunanvilje-
lyn osuutta maataloudessa. (Esim. Kotiseutumme 2003, 552; Matinolli & Asunmaa 
2005, 423–425).



Kuva 63. Kirkkotien varrella sijaitse-
vassa vanhassa liikerakennuksessa toimi 
vuosina 1928–1972 Jere Takalon Kangas-, 
Jalkine- ja Sekatavarakauppa ja sen jäl-
keen 1990-luvulle saakka Hammarin liike.  
2000-luvun alussa rakennus oli toimistoti-
loina.
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lisenä aikana puolittunut, mutta samaan aikaan tilakoko oli kasvanut 
huomattavasti.73

4.4.1. Rakentamisen ohjaus – kaavan laajennuksia ja muutoksia

Kirkonkylän keskustan alueelle vuosina 1974 ja 1977 vahvistettujen kaa-
vamuutosten74 tavoitteena oli mahdollistaa tieympäristön parantamistoi-
met. Kaavojen laatimisesta vastasivat Oulun maanmittauspiirin maan-
mittaustoimisto sekä oululainen Suunnittelukolmio Oy. Kaavamuutokset 
pohjautuivat Tie- ja vesirakennuslaitoksella Oulun piirissä laadittuihin 
suunnitelmiin. Olemassa olevat, kirkonkylän keskustan läpi kulkevat 
päätiet oli päätetty parantaa entisille paikoilleen, mikä nähtiin uusien 
ohitusteiden rakentamista edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Kaavoissa lii-
kennealueiden (LT) leveys oli määritelty siten, että kaavat mahdollistivat 
erillisten kevyen liikenteen väylien rakentamisen. Vuonna 1977 vahvis-
tetussa kaavassa75 liikennealueiden määrittelyssä otettiin huomioon pait-
si liikennesuunnittelun asettamat vaatimukset myös olemassa olevalle 
ympäristölle tyypilliset ominaispiirteet. Ensisijaisena tavoitteena oli so-
peuttaa kaava kirkonkylän läpi kulkevien maanteiden parantamissuun-
nitelmiin. Liikennealueiden rajaus muutettiin tiesuunnitelmien pohjalta 
aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmaksi, eli liikennealue määriteltiin 
tarpeen mukaan aikaisempaa leveämmäksi, mutta paikoin liikennealu-

73 Matinolli & Asunmaa 2005, 411–413. Tyrnävällä oli vuonna 1950 686 maatilaa, 
tilojen keskipinta-ala oli tuolloin noin 15 ha. Vuonna 2000 kunnan alueella toimi 
noin 320 maatilaa, keskimääräinen pinta-ala oli yli 50 ha. (Matinolli & Asunmaa 
2005, 411–412).

74 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Ou-
lun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arpo-
nen, Oulu, 22.11.1973. Vahvistettu 21.5.1974; Tyrnävän kirkonseudun rakennus-
kaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Oulun maanmittauspiirin maanmit-
taustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 18.10.1973. Vahvistettu 
21.5.1974; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoa-
minen. Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. 
Vahvistettu 14.9.1977.

75 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoaminen. 
Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. Vahvis-
tettu 14.9.1977.
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etta myös kavennettiin. Kaavassa kiinnitettiin huomiota olemassa ole-
vien rakennusten säilyttämiseen. Rakentamiselle sallitun alueen rajoja 
muutettiin siten, että kaava mahdollisti paikoin tiiviisti pääteiden varsilla 
sijaitsevien rakennusten säilyttämisen. Kaavaselostuksen mukaan tavoit-
teena oli turvata tarkoituksenmukainen olemassa olevien rakennusten 
korjaamismahdollisuus76. Kaavassa ei annettu varsinaisia rakennussuoje-
luun velvoittavia kaavamääräyksiä.

Vuonna 1981 vahvistetussa kaavassa tavoitteena oli turvata pääteiden 
risteysalueen luoteiskulmassa sijaitsevan kotiseutumuseona toimivan en-
tisen lainajyvämakasiinin säilyminen olemassa olevalla paikallaan. Lai-
najyvämakasiini oli määritelty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ra-
kennukseksi. Vuoden 1974 kaavassa77 museorakennus sijoittui osittain 
liikennealueelle, rakennus oli esitetty siirrettäväksi korttelin keskiosaan. 
Vuoden 1977 kaavassa78 rakennus sijoittui tien näkemäalueelle. Vuoden 
1981 kaavassa annetun määräyksen mukaan: ”Viljamakasiinissa tai sen 
osassa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamista vastaavalla ta-
valla sen estämättä, mitä yleisen tien näkemäalueista on säädetty”79. Ra-
kennusta ei kuitenkaan määrätty suojeltavaksi.

Kirkonkylän keskustan ympärille kaavoitettiin uusia asuinalueita 
1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Vuosina 1974, 1976, 1979, 1980 ja 
1982 vahvistettujen rakennuskaavojen80 laatimisesta vastasivat Oulun 
maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, Suunnittelukolmio Oy Oulus-
ta ja Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen Oulusta. Asuinalueet 
sijoittuivat kirkonkylän keskusta-aluetta ympäröiville vanhoille viljelys-
maille. Ne pyrittiin sijoittamaan pääasiassa kunnan omistamille maille81. 
76 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoaminen. 

Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. Vahvis-
tettu 14.9.1977. Rakennuskaavan selostus, 2.

77 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Ou-
lun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arpo-
nen, Oulu, 22.11.1973. Vahvistettu 21.5.1974.

78 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoaminen. 
Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. Vahvis-
tettu 14.9.1977.

79 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Vt. maanmittausinsinööri Matti 
Kirjavainen, arkkit. yo Seppo Itkonen, Oulu, 4.8.1981. Vahvistettu 14.12.1981.

80 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Ou-
lun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Ar-
ponen, Oulu, 22.11.1973. Vahvistettu 21.5.1974; Tyrnävän kirkonseudun raken-
nuskaavan muutos. Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmitta-
usinsinööri Matti Nissinen, Oulu, 23.12.1975. Vahvistettu 24.6.1976; Tyrnävän 
kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Oulun maan-
mittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 
18.10.1973. Vahvistettu 21.5.1974; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muu-
tos ja laajennus. Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 
31.5.1978. Vahvistettu 20.3.1979; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muu-
tos. Suunnittelukolmio Oy/Suunnittelusampo Oy, dipl. ins. Matti Arponen, Oulu, 
12.3.1979. Vahvistettu 11.1.1980; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muu-
tos ja laajennus. Suunnittelukolmio Oy / Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Ar-
ponen, 1.12.1979. Vahvistettu 11.11.1980; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaa-
van laajennus, Koskelan alue. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, Oulu, 
19.1.1982. Vahvistettu 21.5.1982.

81 Esim. Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoami-
nen. Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti 
Arponen, Oulu, 18.10.1973. Vahvistettu 21.5.1974. Rakennuskaavan selostus, 1–2; 
Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio 
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Asuinalueet muodostuivat omakotirakennusten ja muiden enintään kah-
den perheen talojen tai erillispientalojen (AO) sekä rivitalojen ja mui-
den kytkettyjen rakennusten (AR, AOR) korttelialueista. Suurimmaksi 
sallituksi kerrosluvuksi oli pääsääntöisesti määritelty I. Rakennusalat oli 
määritelty tonteille ohjeellisina, rakennukset ohjattiin sijoittumaan tont-
tien keskiosiin tiealueista sisäänvedettyinä. 1970- ja 1980-lukujen vaih-
teessa vahvistetuissa kaavoissa huomioitiin alueilla entuudestaan sijait-
sevat rakennukset. Esimerkiksi vuonna 1980 vahvistetussa kaavassa82 
Tyrnävänjoen varrella sijaitsevien vanhojen maatilojen pihapiireissä ra-
kennusalat oli merkitty kaavaan olemassa olevan tilanteen mukaisiksi. 
Pihapiirit sijoittuivat kaavassa omakotirakennusten ja muiden enintään 
kahden perheen talojen (AO) korttelialueille, rakentamistehokkuudeksi 
oli määritelty e=0,05. Muilla omakotirakennusten rakentamista varten 
kaavoitetuilla korttelialueilla sallittiin tätä tehokkaampi rakentaminen, 
tehokkuusluvuksi oli määritelty e=0,20. Kaavassa pyrittiin siten vanho-
jen pihapiirien säilyttämiseen.

Vuonna 1982 vahvistetussa Koskelan alueen rakennuskaavassa pyrit-
tiin ottamaan huomioon olemassa olevalle ympäristölle tyypilliset omi-
naispiirteet. Tavoitteena oli luoda Koskelan alueesta viihtyisä ja toimiva 
asuinympäristö, jonka suunnittelussa lähdettiin liikkeelle ”perinteellises-
tä kirkonkylän rakentamistavasta”. Kaavaselostuksen83 mukaan alueen 
suunnittelussa lähdettiin liikkeelle mutkittelevan kylätien varteen sijoit-
tuvista taloryhmistä, suunnitelmassa haluttiin päästä irti viereisten alu-
eiden ”ruutumaisesta ilmeestä”, jonka sanottiin tuntuvan vieraalta kir-
konkylämiljöössä. Selostuksessa perusteltiin asuinalueen sijoittamista 
entisille viljelysalueille. Sen mukaan pellolle rakentamista ei Tyrnävällä 
voitu välttää, sillä Tyrnävän alue kuului viljelylakeuteen, missä talot oli-
vat perinteisesti sijoittuneet viljelysalueiden keskelle. Kaavassa pientaloja 
ja rivataloja varten varattujen korttelialueiden väliin rajautui puisto- ja 
lähivirkistysalueita (VP, VL), maatalousalueita (M, MT) sekä ryhmäpuu-
tarha- ja palstaviljelyalue (RP).

Tyrnävälle kaavoitettiin edelleen lisää asuinalueita 1980-luvun lopulla, 
1990-luvun puolivälissä ja 2000-luvulla. Tyrnävällä rakentaminen pyrit-
tiin kunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti keskittämään kirkonky-
län alueelle – kunnan internet-sivujen mukaan tavoitteena oli ohjata 70 % 
väestönkasvusta kirkonkylälle.84 Tyrnävänjoen länsipuolelle Liminkaan 

Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 31.5.1978. Vahvistettu 20.3.1979. 
Rakennuskaavan selostus, 1; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. 
Suunnittelukolmio Oy/Suunnittelusampo Oy, dipl. ins. Matti Arponen, Oulu, 
12.3.1979. Vahvistettu 11.1.1980. Rakennuskaavan selostus, 2; Tyrnävän kirkon-
seudun rakennuskaavan laajennus, Koskelan alue. Vt. maanmittausinsinööri Matti 
Kirjavainen, Oulu, 19.1.1982. Vahvistettu 21.5.1982. Rakennuskaavan selostus, 2.

82 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukol-
mio Oy / Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. Matti Arponen, 1.12.1979. Vahvistettu 
11.11.1980.

83 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Koskelan alue. Vt. maanmit-
tausinsinööri Matti Kirjavainen, Oulu, 19.1.1982. Vahvistettu 21.5.1982. Raken-
nuskaavan selostus, 3.

84 Tyrnävä, kaavoitus alueittain, kirkonkylä. Tyrnävän kunnan internet-sivut, 
http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/kaavoitus_alueittain/kirkonkyla/index.html 
(8.5.2008).
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johtavan maantien varrelle sijoittuvan Seppälän alueen rakennuskaa-
va85 vahvistettiin vuonna 1989, kaavan laati Arkkitehtuuritoimisto Sirk-
ka Lehto Muhokselta. Oululaisen Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy:n 
laatima Kotimetsän asuinalueen rakennuskaava86 vahvistettiin vuonna 
1995. Kirkonkylän keskustan rakenteesta selvästi erillinen Kotimetsän 
alue sijoittui kirkonkylän koillispuolelle Muhokselle johtavan maantien 
varrelle, Kiviojan itäpuolelle. Kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle kaa-
voitettiin vuonna 2004 laaja, noin 60 ha suuruinen Puujaakolan asuin-
alue87. Asemakaavoituksesta vastasi Tyrnävän aluearkkitehti Maija Nie-
melä. Seppälän alueen pohjoispuolelle sijoittuvan Eskolanpellon asuin-
alueen kaavan88 on laatimisesta vastasi Linja Arkkitehdit Oy Oulusta, kaa-
va vahvistettiin vuonna 2007. Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaavassa89, 
jonka laati vuonna 2005 Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, varaudut-
tiin edelleen pientalovaltaisten asuntoalueiden laajentamiseen: kaavassa 
suuri osa kirkonkylän keskustaa ympäröivistä peltoalueista määriteltiin 
maatalousalueeksi ja yhdyskuntarakenteen mahdolliseksi laajenemisalu-
eeksi (MT/APres ja MA/APres90). Laajenemisalueet sijoittuivat kirkonky-
län keskustan itä- ja eteläpuolelle. Asuinalueet pyrittiin kaavoittamaan 
kunnan omistukseen tarkoitusta varten hankituille maille91.

Tyrnävällä teollisuusalue sijoittuu selvästi kirkonkylän keskustan ulko-
puolelle. Liminkaan johtavan Mäläskänsuoran varrella, noin kahden ki-
lometrin etäisyydellä kirkonkylän keskustasta sijaitsevan Nipsingin teol-
lisuusalueen asemakaavan92 laati vuonna 2006 Arkkitehtuuritoimisto 
Ylipahkala Oy.

Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaava uudistettiin vuonna 2006. Tyr-
nävän kirkonseudun asemakaavan muutos- ja laajennussuunnitelman93 
laatimisesta vastasi oululainen Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen 

85 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Seppälän alue. Ark-
kitehtuuritoimisto Sirkka Lehto, 19.10.1988. Vahvistettu 16.5.1989.

86 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Kotimetsän alue. Arkkiteh-
tuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, Oulu, 1.11.1994. Vahvistettu 18.8.1995.

87 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Puujaakola. Alueark-
kitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 27.1.2004. Vahvistettu 27.1.2004.

88 Tyrnävän kunta, Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan laajennus, Eskolanpelto. 
Linja Arkkitehdit Oy, 11.4.2007. Vahvistettu 27.8.2007.

89 Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava. Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, 
22.8.2005. Vahvistettu 14.9.2005.

90 Kaavamerkinnällä MA tarkoitettiin maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Kaa-
vamääräyksen mukaan alue oli maiseman kannalta merkittävä viljelysalue, avoin 
pelto, joka oli tarkoitettu viljelyskäyttöön. Alueelle sallittiin rakennettavan maa-
talouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia.

91 Esim. Tyrnävän kunta — kaavoituskatsaus 2005 2005, 8. (Tyrnävän kunnan in-
ternet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/tyrnavan_kaavoitus/documents/
Tyrnavankaavoituskatsaus2005.doc (13.10.2008)); Tyrnävän kunta — kaavoitus-
katsaus 2006 2007, 15. (Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/
kaavoitus/tyrnavan_kaavoitus/documents/Ty_kaavkats-2006_KHAL_20060319-
100_tark.pdf (13.10.2008)); Tyrnävän kunta — kaavoituskatsaus 2007—2008 
2008, 17. (Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/
tyrnavan_kaavoitus/documents/Tyrnavan_kaavoituskatsaus-2007-8_ktmk-
2008032510_khal-2008033191.pdf (13.10.2008)).

92 Tyrnävän teollisuuskylän asemakaava, Nipsingin alue. Arkkitehtuuritoimisto Yli-
pahkala Oy, 13.2.2006. Vahvistettu 20.4.2006.

93 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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Oy. Kaava-alueeseen kuuluivat kirkonkylän keskustan keskeisimmät alu-
eet: raitin varrella ja raitin ja Kirkkotien risteyksen ympärillä sijaitsevat 
korttelit sekä raitin pohjoispuolella joen ja Tupostien välissä sijaitsevat 
asuinrakennusten, yleisten rakennusten ja teollisuusrakennusten kortte-
lit. Joen länsipuolella kaava-alueeseen kuuluivat kirkonkylän keskustaan 
johtavaa maantietä, Mäläskänsuoraa, ympäröivät alueet.

Kaavamuutoksen laatimisen taustalla oli olemassa olevasta ympäristöstä 
poikkeavan uudisrakentamisen myötä syntynyt tarve tarkastella keskus-
ta-alueen korttelien rakentamisperiaatteita – kirkonkylän keskustaan rai-
tin varrelle rakennettiin vuoden 2005 kuluessa poikkeamisluvalla asuin-, 
liike- ja toimistorakennus, jonka kerrosala ja korkeus poikkesivat selvästi 
korttelin alueella tuolloin voimassa olleesta kaavasta. Poikkeamisluvan 
myöntämisen ehtona oli keskusta-alueen asemakaavan uudistaminen. 
Kirkonkylän keskustan alueella tuolloin voimassa olevan, useassa vai-
heessa laaditun asemakaavan todettiin olevan osin vanhentunut.94

94 Esim. Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 21.1.2005 2005, 1. (Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://
www.tyrnava.fi/kaavoitus/kaavoitus_alueittain/kirkonkyla/documents/Osallis-
tumis-jaarviointisuunnitelma_2.pdf (30.10.2008)).
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Vuoden 2006 asemakaavassa annettiin mahdollisuus aiempaa tehok-
kaampaan rakentamiseen kirkonkylän keskustassa. Kirkonkylänraitin 
varrella, Tyrnävänjoen ja kirkon väliin rajautuvalla alueella, tietä reu-
nustivat asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL ja AL-1)95, liikeraken-
nusten (KL-1)96 palvelurakennusten (P) korttelialueet. Raitin eteläpuo-
lella sijaitsevissa kortteleissa rakentamistehokkuudeksi oli määritelty 
e=0,30–0,50–0,60, suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II–III97. Sekä 
tehokkuusluku että kerroskorkeus olivat suurimmat toria ympäröivissä 
kortteleissa ja pienenivät kohti raitin ja Kirkkotien risteystä. Rakennus-
alat oli määritelty tonteille ohjeellisina ja ne poikkesivat (sr-2 -merkinnäl-
lä suojeltua vanhaa rukoushuonerakennusta lukuun ottamatta) olemassa 
olevasta ympäristöstä, joten kaava mahdollisti vanhaa rukoushuonetta 
lukuun ottamatta kaikkien raitin varrella sijaitsevien rakennusten pur-
kamisen ja korvaamisen uudisrakennuksilla. Raitin varrella korttelien 
tienpuoleiset reuna-alueet oli määrätty istutettaviksi ja tonteille sijoit-
tuvat rakennukset oli määrätty rakennettaviksi kiinni istutetun alueen 
reunaan, lähemmäs tiealuetta kuin olemassa olevat rakennukset. Pysä-
köimispaikat oli kaavassa sijoitettu tonttien takaosiin, tietä reunustavi-
en rakennusten taakse. Raitin pohjoispuolella sijaitsevissa kortteleissa 
rakentamistehokkuus oli e=0,40–0,60, suurin sallittu kerrosluku II–IV. 
Vanhaan hautausmaahan rajautuvissa asuin-, liike- ja toimistorakennus-
ten kortteleissa (AL-1) kaavamääräykset poikkesivat selkeästi olemassa 
olevasta tilanteesta. Kaava mahdollisti nelikerroksisten rakennusten ra-
kentamisen. Rakennukset oli ohjattu raitin varren kortteleille ominai-
sesta rakenteesta poiketen sijoitettaviksi tiiviisti raitin kanssa risteävän 
kaavatien (Koulutien) varrelle. Kaavassa oli suunniteltu raitin varrelle 
torin ympäristöön nykyistä tiiviimpi ja selvästi korkeampi kaksi- kolme- 
ja nelikerroksisista asuin-, liike- ja toimistorakennuksista koostuva kes-
kusta-alue.

Kaavassa pyrittiin toisaalta olemassa olevan kulttuuriympäristön ja sil-
le ominaisten piirteiden säilyttämiseen. Raitin varrella liikerakentamis-
ta varten varatuista kortteleista poikkesivat meijerialueen, pappilan ja 
vanhan hautausmaan korttelit. Niistä kaikkia koski kulttuuriympäristön 
säilyttämiseen velvoittava kaavamerkintä. Meijerialue oli kaavassa mää-
ritelty yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla kulttuuriympäristö säi-
lytetään (Y/s). Meijerialueen, Tyrnävänjoen ja raitin väliin rajautuva alue 
oli kaavoitettu puistoksi (VP/s), kaavamääräykseen sisältyi ympäristön 
säilyttämistä edellyttävä suojelumerkintä. Pappilan rakennukset sijaitsi-
vat palvelurakennusten korttelialueella (P/s), kaavamääräyksessä kult-
tuuriympäristö määrättiin säilytettäväksi. Kaavassa pappilan pihapiiriä 
täydensi uudisrakennuksen paikkaa osoittava rakennusala, joka oli mer-
kitty pihan pohjoislaidalla aiemmin sijainneen talousrakennuksen pai-
kalle. Myös meijerialueella kaava salli lisärakentamisen, rakennusalat oli 

95 Kaavamerkinnällä AL tarkoitettiin asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialuetta, merkinnällä AL-1 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, 
jossa alimman kerroksen alasta on vähintään puolet käytettävä liiketiloja varten.

96 Kaavamerkinnällä KL-1 tarkoitettiin liikerakennusten korttelialuetta, jolle sai si-
joittaa polttoaineen jakeluaseman.

97 Vuoden 1969 rakennuskaavassa samojen korttelien rakentamistehokkuudet olivat 
e=0,25–0,25–0,40, suurin sallittu kerrosluku oli II.
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määritetty kaavaan sitovina ja sijoitettu alueella aiemmin sijainneiden, jo 
purettujen rakennusten paikoille. Raittia reunustavien korttelien etelä-
puolella sijaitsevia hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH/s) 
ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO/s) koski-
vat kulttuuriympäristön säilyttämiseen velvoittavat kaavamerkinnät.

Vanhan rakennuskannan suojelu oli olennainen osa asemakaavaa. Suo-
jellut rakennukset oli jaettu kaavassa kolmeen luokkaan, joista sr-1 tar-
koitti valtakunnallisesti merkittävää98, sr-2 seudullisesti merkittävää99 ja 
sr-3 paikallisesti merkittävää100 rakennusta. Kaava-alueella sijaitsevista 
rakennuksista meijerialueen rakennukset oli määritelty valtakunnalli-
sesti merkittäviksi. Pappilan pihapiiriin kuuluvat rakennukset, Hirvelän 
vanhat rakennukset kunnanviraston pihapiirissä, raitin varrella sijaitse-
va vanha rukoushuone, kirkon vieressä teiden risteyksessä sijaitseva lai-
najyvämakasiini101, lääkäritalo ja työväentalo Kirkkotien varrella sekä 
keskustan pohjoispuolella sijaitsevat vanhat kansakoulurakennukset oli 
määritelty seudullisesti merkittäviksi. Paikallisesti merkittäviksi raken-
nuksiksi oli määritelty kivirakenteinen kansakoulu sekä Kirkkotien var-
rella sijaitseva piharakennus. Kirkkoa koski merkintä srk-1, jolla tarkoi-
tettiin kirkkolain nojalla suojeltua rakennusta.

Yksittäisten rakennusten ja rakennusryhmien ohella kaava-alueelle oli 
määritelty neljä suojeltua aluekokonaisuutta. Meijerialue, Nahkatehtaan 
alue ja vanha hautausmaa muodostivat seudullisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävän kokonaisuuden (s-2). Nahkatehtaan länsipuolella Vanhatien 
eteläpuolella sijaitseva viiden vierekkäisen tontin muodostama alue, kes-

98 Kaavamerkinnällä sr-1 tarkoitettiin kaavamääräysten mukaan valtakunnallisesti 
merkittävää suojeltavaa rakennusta, jota ei saanut purkaa. Rakennuksessa tehtä-
vät korjaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja uudisrakentaminen oli suoritettava siten, 
että rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja kyläkuvallinen arvo säilyy. Ennen kor-
jaus- ja muutostöihin sekä lisä- ja uudisrakentamiseen ryhtymistä oli suunnitel-
mista pyydettävä museoviranomaisen lausunto. (Tyrnävän kirkonseudun asema-
kaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. 
Vahvistettu 22.3.2006).

99 Kaavamerkinnällä sr-2 tarkoitettiin kaavamääräysten mukaan seudullisesti mer-
kittävää suojeltavaa rakennusta, joka oli pyrittävä säilyttämään. Rakennuksessa 
tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja uudisrakentaminen oli suoritettava 
siten, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvokas luonne 
säilyy. Ennen korjaus- ja muutostöihin sekä lisä- ja uudisrakentamiseen ryhtymis-
tä oli suunnitelmista pyydettävä museoviranomaisen lausunto. (Tyrnävän kirkon-
seudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen 
Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006).

100 Kaavamerkinnällä sr-3 tarkoitettiin kaavamääräysten mukaan paikallisesti mer-
kittävää säilytettävää rakennusta, jossa sai suorittaa kaavassa osoitetun käyttötar-
koituksen edellyttämiä peruskorjaus- ja muutostöitä. Korjaus- ja muutostyöt sekä 
lisä- ja uudisrakentaminen oli suoritettava siten, että rakennuksen ominaispiirteet 
säilyvät. Ennen korjaus- ja muutostöihin sekä lisä- ja uudisrakentamiseen ryhty-
mistä oli suunnitelmista pyydettävä museoviranomaisen lausunto. (Tyrnävän kir-
konseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroi-
nen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006).

101 Museona toimiva lainajyvämakasiini sai vuonna 2002 vahvistetun kaavamuutok-
sen yhteydessä suojelumerkinnän sr-1, jonka mukaan historiallisesti, rakennus-
historiallisesti ja kyläkuvan kannalta arvokkaan rakennuksen ominaispiirteet tuli 
korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos 
Mankilantie – Valiontie vahvistettiin 4.7.2002. Kaavan laatimisesta vastasi Tyr-
nävän kunnan aluearkkitehti Maija Niemelä. (Tyrnävän kirkonseudun asema-
kaavan muutos, Mankilantie – Valiontie. Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 
25.6.2002. Vahvistettu 4.7.2002).
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kustan pohjoispuolella Tupostien ja Museotien välissä sijaitsevat kolme 
vierekkäistä tonttia sekä Lautamiehentien varrelle keskustan länsipuo-
lelle rakentunut, maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden (MA) ympä-
röimä alue oli määritelty paikallisesti merkittäviksi rakennetuiksi ympä-
ristöiksi (s-3).102

Kaavaa täydensi rakennustapaohje. Sen tarkoituksena oli ”ohjata Tyrnä-
vän kirkonkylän keskusta-alueen rakentamista siten, että oleva raken-
nuskanta otetaan huomioon ja alueesta muodostuu kyläkuvallisesti eheä, 
viihtyisä ja hallittu kokonaisuus”.103 Rakennustapaohjeessa annettiin 
kaavamääräyksiä ja merkintöjä täydentäviä määräyksiä ja ohjeita puisto-
jen ja viheralueiden sekä tonttien ja pihojen rakentamisesta, rakennusten 
koosta ja sijoittumisesta tontille sekä rakennusten ominaispiirteistä, ku-
ten rakennusten koosta, sijoittumisesta tontille, kattokulmista, katto- ja 
julkisivumateriaaleista ja värityksistä. Katualueiden ja kevyen liikenteen 
rakentamista ohjaavilla määräyksillä pyrittiin esteettömyyteen.104

Kirkonkylän keskustan alueella Vanhatietä ympäröivillä alueilla on ny-
kyään voimassa vuonna 2006 vahvistettu asemakaava105. Keskustan ym-
pärille sijoittuvien laajojen asuinalueiden kaavat on laadittu 1990- ja 
2000-lukujen kuluessa.

4.4.2. Tyrnävän kirkonkylä vuonna 1997 – kartta-analyysi

Vuoden 1997 tilannetta kuvaavan analyysikartan mukaan viljelysalueet 
ovat edelleen merkittävä osa Tyrnävänjokilaakson maisemaa. Yhtenäiset 
peltoalueet sijaitsevat jokilaaksossa laajalle levittäytyvänä vyöhykkeenä. 
Vuonna 1992 ilmestyneen julkaisun Arvokkaat maisema-alueet mukaan 
Tyrnävän kirkonkylä sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla Limingan la-
keuden maisema-alueella, joka on yksi Suomen laajimpia yhtenäisiä vil-
jelysalueita. Julkaisussa painotetaan maisematyypille ominaisten piirtei-
den merkitystä: sen mukaan maisema-alueelle ovat tyypillisiä avoimet, 
lähes silmänkantamattomat näkymät. Viljelytasangon halki virtaavien 
kapeiden jokien varsilla on runsaasti vanhaa ja perinteistä rakennuskan-
taa avoimessa maisemassa. Julkaisussa mainitaan erikseen Tyrnävän kir-
konkylä, ”tyypillinen, Tyrnävänjoen törmillä tiiviinä sijaitseva kylä”, joka 
on ”edelleen eheä ja hyvin säilynyt”.106

102 Sekä seudullisesti ja valtakunnallisesti että paikallisesti merkittäviä alueita kos-
kevan kaavamääräyksen mukaan alueella olevien rakennusten sekä piha- ja puis-
toalueiden kulttuurihistorialliset ja kyläkuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet 
tuli säilyttää. Lisä- ja uudisrakentamisen oli sovelluttava mittakaavaltaan ja julki-
sivumateriaaleiltaan olemassa olevaan kulttuuriympäristöön. (Tyrnävän kirkon-
seudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen 
Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006).

103 Tyrnävän kirkonseutu, rakennustapaohje. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroi-
nen Oy. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/docu-
ments/kirkonseutu_rakennustapaohje_2006.pdf (26.8.2008).

104 Tyrnävän kirkonseutu, rakennustapaohje. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroi-
nen Oy. Tyrnävän kunnan internet-sivut, http://www.tyrnava.fi/kaavoitus/docu-
ments/kirkonseutu_rakennustapaohje_2006.pdf (26.8.2008).

105 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.

106 Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1992, 156–157.
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Olennainen muutos vuoden 1952 kartan kuvaamaan tilanteeseen verrat-
tuna on kirkonkylän keskustaa ympäröivien viljelysalueiden muuttumi-
nen asuinalueiksi: kirkonkylän keskustaa ympäröivät laajat asuinalueet, 
jotka on rakennettu vanhoille, pääteiden väliin rajautuville peltomaille. 
Viljelysalueiden suhde asutukseen on kirkonkylän keskustassa ja sitä ym-
päröivillä asuinalueilla muuttunut selvästi. Vuonna 1952 laaditulla kar-
talla viljelysalueet ulottuvat kirkonkylän keskustaan saakka, rakennuk-
set ja pihapiirit ovat tiiviisti peltojen ympäröimiä ja siten osa viljelysmai-
semaa. Vuoden 1997 kartalla viljelysalueet ja asutus eivät limity toisiin-
sa vaan rajautuvat selvästi erillisiksi kokonaisuuksiksi. Yhtenäiset, laajat 
viljelysalueet sijoittuvat kirkonkylän ulkopuolelle ja kirkonkylä rajautuu 
selvästi sitä ympäröivästä viljelysmaisemasta. Rakennettujen alueiden 
välissä on paikoitellen rippeitä alkuperäisestä käytöstään poistuneista 
pelto- ja niittymaista, jotka toimivat taajamarakenteessa viheralueina. 
Poikkeuksena ovat kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle joen ja Tupok-
selle johtavan maantien, Tupostien, väliin sijoittuvat peltoalueet. Ne on 
vuonna 2004 hyväksytyssä Puujaakolan asemakaavassa määritelty mai-
semallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA). Toisaalta viljelysalueet ovat 
1900-luvun jälkipuoliskolla edelleen laajentuneet, kirkonkylän keskustaa 
ympäröiville alueille on vuoden 1952 jälkeen raivattu lisää peltomaita.

Kirkonkylän keskusta sijoittuu joen itäpuolelle itä-länsisuuntaisen maan-
tien, Vanhatien–Muhostien, varrelle. Keskustaksi maastossa hahmottuva 
alue rajautuu lännessä Tyrnävänjokeen, idässä maanteiden risteykseen. 
Rakentaminen tukeutuu väljästi tiehen. Jokivarressa raitin eteläpuolella 
sijaitsevat Tyrnävän Osuusmeijerin rakennukset, maanteiden risteykses-
sä sijaitseva kirkko, raitin pohjoispuolella sijaitsevat pappilan pihapiiri ja 
vanha hautausmaa, raitin eteläpuolella sijaitseva Hirvelän pihapiiri sekä 
keskustan pohjoispuolella Tupostien varrella sijaitsevat vanhat kansakou-
lurakennukset ovat edelleen vanhoilla, vuonna 1952 laaditulla kartalla 
näkyvillä paikoillaan. Hirvelän pihapiiriä täydentää pihan etelälaidalle 
vuonna 1986 rakennettu kunnanvirasto. Kirkon eteläpuolella Kirkkotien 
varrella on vanhaa asutusta joka tukeutuu tiiviisti tiehen.

Kirkonkylän keskustan ulkopuolella asutus keskittyy Tyrnävänjoen ja 
Leppiojan varsille, samoin kuin vuonna 1952 laaditulla kartalla. Laajojen 
yhtenäisten viljelysalueiden keskellä erottuu maatilojen pihapiirejä. Asu-
tus on harvaa, pihapiirit sijaitsevat etäällä toisistaan. Monet tilakeskuk-
set, kuten Pirkola, Eskola, Yli-Jaakola, Ranta-Kaakila ja Konttila, sijaitse-
vat edelleen vanhoilla paikoillaan jokitörmillä.

Päätiet, kirkonkylän keskustan läpi lännestä itään Limingasta Tyrnävän 
kautta Muhokselle johtava maantie, Mäläskänsuora–Vanhatie–Muhos-
tie107, ja pohjoisesta etelään rannikolta Säräisniemelle johtava maantie, 

107 Kirkonkylän keskustassa, Tyrnävänjoen ja pääteiden risteyksen väliin rajautuvalla 
alueella, itä-länsisuuntainen päätie on vuoden 2008 osoitekartan mukaan nimel-
tään Vanhatie. Joen länsipuolella tie on nimeltään Mäläskänsuora, risteyksen ja 
kirkon itäpuolella Muhostie.



Kartta 31. Tyrnävän kirkonkylä vuonna 
1997. 
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Tupostie–Kirkkotie–Kylmäläntie108, kulkevat vanhoilla, jo 1760-luvulla 
laadituilla kartoilla näkyvillä paikoillaan. Vanhojen teiden mutkia on 
tiestön kunnostus- ja päällystystöiden yhteydessä oikaistu.

4.5. Kulttuuriympäristön muutokset

4.5.1. Tyrnävän kirkonkylän keskusta-alueen muutosten tarkastelu 
rakeisuuskarttojen avulla

Tyrnävän kirkonkylän keskustaa vuosina 1960 ja 2008 kuvaavilla rakei-
suuskartoilla ovat selkeästi näkyvissä taajaman kokonaisrakenteessa ja 
rakeisuudessa 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet muutokset.

Aina 1960-luvun alkuun saakka kirkonkylän rakentumisen kannalta 
merkittävimpiä tekijöitä ovat olleet Tyrnävänjoki sekä joen itäpuolella 
risteävät maantiet. Teiden merkitys taajamarakenteen runkona näkyy 
selvästi vuoden 1960 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla. Taajaman 
kokonaisrakenne on perusmuodoltaan nauhamainen. Taajamaraken-
ne tukeutuu voimakkaasti tiestöön ja erottuu selvästi sitä ympäröivistä 
avoimista, rakentamattomista viljelysalueista. Tielinjausten sijainti suh-
teessa taajamarakenteeseen hahmottuu rakeisuuskartalla rakennusten 
muodostamien tihentymien avulla: keskusta-alueen länsilaidalla raitin 
pohjoispuolella sijaitsevan vanhan hautausmaan kiviaita ja meijerialu-
een koilliskulmalla sijaitseva Tyrnävän Osuuskaupan liikerakennus muo-
dostavat raitille kapean porttikohdan. Pääteiden risteyksen eteläpuolella 
Kirkkotien varressa tietä reunustavien pihapiirien asuinrakennukset si-
joittuvat tiiviisti tien varrelle. Tiet sitovat taajamarakenteen yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi.

Vuoden 2008 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla kirkonkylän kes-
kustan alueella taajamarakenne on vuoden 1960 tilanteeseen verrattuna 
hajautunut, siinä ei ole havaittavissa yhtä selkeää muotoa tai suuntaa. 
Kirkonkylä on silti kokonaisrakenteeltaan selkeästi hahmottuva ja rajau-
tuva – kirkonkylän keskusta ja sen ympärille ryhmittyneet asuinalueet 
muodostavat yhtenäisen, pienelle alueelle rajautuvan kokonaisuuden, 
joka erottuu selkeästi ympäröivästä viljelysmaisemasta.

Tiealueiden suhde taajamarakenteeseen on vuosien 1960 ja 2008 väli-
senä aikana selvästi muuttunut. Rakennettujen alueiden halki kulkevat 
päätiet erottuvat vuoden 2008 kartalla taajamarakenteessa leveinä, ra-
kennusten väljästi rajaamina rakentamattomina vyöhykkeinä, jotka jaka-
vat taajamarakennetta erillisiin osiin. Poikkeuksena on Kirkkotien ympä-
ristö, missä rakennukset rajaavat tiealuetta tiiviisti, tosin eivät enää niin 
tiiviisti kuin vuoden 1960 kartalla.

108 Pohjois-eteläsuuntainen päätie on vuoden 2008 osoitekartan mukaan Vanhatien 
risteyksen pohjoispuolella nimeltään Tupostie, kirkonkylän keskustan kohdalla 
Kirkkotie ja keskustan eteläpuolella Kylmäläntie.



Kartta 32. Tyrnävän kirkonkylän keskus-
ta vuonna 1960.  

Kartta 33. Tyrnävän kirkonkylän keskus-
ta vuonna 2008. 
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Kirkonkylän kokonaisrakenteessa näkyy taajamarakenteen leviäminen 
keskustaa ympäröiville pääteiden väleihin rajautuville alueille. Vuoden 
1960 kartalla kirkonkylän keskustaa ympäröivät rakentamattomat vilje-
lysalueet on vuoteen 2008 mennessä rakennettu asuinalueiksi. Asuinalu-
eet ovat toteutuneet rakennus- ja asemakaavoissa määriteltyjen raken-
tamisperiaatteiden mukaisina. Kirkonkylän keskusta-alueen ympärillä 
sijaitsevat asuinalueet on rakennettu vuonna 1969 vahvistetun raken-
nuskaavan mukaisina. Alueiden kokonaisrakenne on väljä ja mattomai-
nen. Asutusrakenne muodostuu yksittäisistä asuinrakennuksista, jotka 
sijoittuvat tonttien keskiosiin etäälle tiealueista – paikoin autokatokset 
on rakennettu erillisinä, mutta useimmiten asuinrakennusten viereen si-
joitettuina ne eivät rajaa pihatilaa samalla tavalla kuin alueen vanhojen 
maatilojen pihapiirien ympärille sijoittuvat talousrakennukset. Erillis-
pientaloja suurempina erottuvat rivitalot, jotka rakeisuuskartalla rajaa-
vat paikoitellen väljästi keskelleen suuria, osittain avoimia pihatiloja – 
maastossa matalien rakennusten rajaamat suuret piha-alueet eivät hah-
motu pihapiireiksi.

Vuoden 1960 kartalla asutusrakenne muodostuu pääasiassa pihapiireis-
tä. Rakeisuuskartalla erottuvat mm. pappilan, kunnanviraston, vanhan 
kansakoulun, Tyrnävän Osuuskaupan sekä Oulun Osuuskaupan piha-
piirit. Myös osuusmeijerin ja nahkatehtaan rakennukset ryhmittyvät pi-
hapiirien ympärille. Osuusmeijerin alueella teollisuusrakennukset sekä 
asuin- ja varastorakennukset rajaavat keskelleen erikokoisia, hierarkial-
taan ja käyttötarkoitukseltaan eriluonteisia pihatiloja. Kirkon eteläpuo-
lella Kirkkotien varressa kooltaan talousrakennuksia suuremmat asuin-
rakennukset sijoittuvat tien varrelle, talousrakennukset rajaavat pihoja 
niiden takana. Rakeisuuskartalla poikkeuksina erottuvat muutamat jul-
kiset rakennukset, kuten kirkko, työväentalo, 1955 valmistunut kivikou-
lu ja vuosina 1959–1961 rakennettu Seurojentalo Seurala, jotka sijoittu-
vat tonteilleen vapaasti yksittäisinä rakennuksina.

Rakennusten mittakaava on 1900-luvun jälkipuoliskolla selvästi kasva-
nut. Vuoden 1960 kartalla muuta rakennuskantaa kookkaampina erot-
tuvat julkiset rakennukset – kirkko, koulurakennukset, Seurojentalo ja 
työväentalo – sekä osuusmeijerin rakennukset. Vuoden 2008 kartalla kir-
konkylän keskustassa sijaitsevista rakennuksista selvästi suurimpia ovat 
osuusmeijerin alueen eteläpuolella sijaitseva teollisuusrakennus, Tupos-
tien varrella sijaitseva yläasteen koulu ja Kirkkotien varrella sijaitseva 
ala-asteen koulu, Kirkkotien varressa sijaitseva terveyskeskus ja raitin 
pohjoispuolella sijaitseva S-market. Niitä hieman pienempinä erottuvat 
raitin varrella sijaitseva vuonna 2004 rakennettu asuin-, liike- ja toimis-
torakennus, Seurojentalo, kunnanvirasto, kirkko ja Rauhanyhdistys sekä 
pääteiden risteyksen koillispuolelle sijoittuvat julkiset rakennukset: van-
hainkoti, seurakuntatalo, päiväkoti ja sotainvalidien palvelutalo.



Kuva 64. Tyrnävän kirkonkylän keskus-
ta vuonna 2008.  Kirkon torni häämöttää 
raittia myöten itään avautuvan näkymän 
päätteenä.
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4.5.2. Vanhatien ympäristö

Tyrnävän kirkonkylän keskusta-alueeksi hahmottuu Tyrnävänjoen yli 
itään johtavan vanhan maantien varrelle rakentunut kirkonkylänraitti. 
Kirkonkylän keskusta-alue rajautuu edelleen 1900-luvun alkupuoliskolla 
muodostuneiden periaatteiden mukaisesti. Raitti, Vanhatie, rajautuu län-
nessä Tyrnävänjokeen, idässä pohjois-eteläsuuntaisen Kirkkotien risteyk-
seen. Toisaalta keskusta-alue on kaavoituksen myötä laajentunut raitin 
pohjoispuolisille alueille.

Kapean Tyrnävänjoen yli johtava silta ja maanteiden risteys ovat taaja-
marakenteen tärkeimpiä solmukohtia. Kuten jo 1900-luvun alussa, rai-
tin päätteinä ja maamerkkirakennuksina toimivat jokitörmällä sijaitsevat 
osuusmeijerin rakennukset sekä maanteiden risteyksen kaakkoiskulmas-
sa sijaitseva kirkko. Tyrnävänjoen yli kulkevalta sillalta avautuu raittia 
myöten kirkonkylän keskustaa kohti näkymä, jonka päätteenä häämöt-
tää kirkon torni – tornin huippu näkyy tien päätteenä raitin pohjoispuo-
lella sijaitsevan vanhan hautausmaan puuston takaa sekä vuonna 1934 
että vuonna 2008 otetussa valokuvassa.

Raitti noudattaa edelleen pääpiirteissään samaa linjausta kuin 1760-lu-
vulla laadituilla kartoilla. Tieympäristön asema kulttuuriympäristössä 
on kuitenkin muuttunut tiealueen muutosten myötä. Tielinjausta on oi-
kaistu ja tiealuetta on levennetty, tie on asvaltoitu ja sen molemmin puo-
lin on rakennettu korotetut, ajoradasta erilliset kevyen liikenteen väylät. 
Tielinjausta on tasattu pystysuunnassa ja paikoin tie kulkee penkereel-
lä ympäröivää maanpintaa ylempänä, mikä korostaa tiealueen hallitse-
vuutta. Joen yli johtavan sillan merkitys maamerkkinä ja kirkonkylän 
keskustaan johtavana porttina on vähentynyt, mikä johtuu toisaalta tie-
alueen muutoksista, toisaalta kapeaa uomaa reunustavien ranta-alueiden 
umpeenkasvusta. Toisin kuin valokuvassa vuodelta 1934, silta ei vuoden 
2008 valokuvassa erotu selvästi tiemaisemassa.



Kuva 65 ja Kuva 66. Näkymä Tyrnä-
vänjoen länsipuolelta joen yli kohti kirkon-
kylän keskustaa vuonna 1934 ja vuonna 
2008. Vuonna 1934 otetussa valokuvassa 
on meneillään uuden kivirakenteisen sil-
lan rakentaminen vanhan puusillan rin-
nalle. Sillan rakentamisen yhteydessä joen 
yli kulkevan maantien linjausta on oikais-
tu.
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Kirkonkylän keskustassa liikerakennukset sijoittuvat raitin varrelle. Yksi 
ensimmäisistä liikerakennuksista oli vuonna 1911 valmistunut Tyrnävän 
Osuuskaupan päämyymälärakennus. Myymälän ohella rakennuksessa 
oli varastotiloja ja neljä asuinhuonetta109. Rakennus poikkesi kansan-
omaisesta rakentamisperinteestä – rakennuksen yksityiskohdissa, kuten 
ikkunoiden puitejaoissa sekä katon päätykoristeluissa, oli jugend-tyylille 
tyypillisiä piirteitä. Yksikerroksisessa rakennuksessa oli korkea ullakko 
ja jyrkkä pärekatto. Laudoituksella vuoratut julkisivut oli maalattu vaa-
leiksi. Myymälätilat sijaitsivat rakennuksen kulmassa ja niissä oli suuret, 
raitille avautuvat näyteikkunat. Päämyymälän vieressä, meijeriltä vuok-
ratussa Pömilässä, toimi vuodesta 1919 lähtien kahvila ja ruokala110.

Osuuskaupan päämyymälärakennus sijaitsi keskeisellä ja näkyvällä pai-
kalla raitin länsipäässä meijerialueen kulmalla. Kirkonkylän keskustaa 
lännestä Tyrnävänjoen yli lähestyttäessä rakennus näkyi tietä pitkin 
avautuvien näkymien päätteenä. Myymälärakennus purettiin 1970-lu-

109 Esim. Kivipelto 1935, 13–14.
110 Esim. Kivipelto 1935, 14; Matinolli & Asunmaa 2005, 245.



Kuva 67 ja Kuva 68. Tyrnävän Osuus-
kaupan tontti meijerialueen kulmalla vuo-
den 1930 tienoilla ja vuonna 2008.  Osuus-
kaupan päämyymälärakennuksen tontilla 
sijaitsee nykyään vuonna 2005 valmistu-
nut asuin-liikerakennus.
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vun kuluessa, sen jälkeen kun osuuskaupan päämyymälä vuonna 1971 
muutti uusiin liiketiloihin111. Rakennuksen purkamisen jälkeen osuus-
kaupan tontti oli pitkään tyhjillään. Tyhjä tontti muodosti aukkopaikan 
keskeiselle paikalle kirkonkylän keskustaan.

Tyrnävän Osuuskaupan tontille rakennettiin vuosina 2004–2005 asuin-, 
liike- ja toimistorakennus.112 Rakennus koostuu kahdesta osasta: raitin 
varrelle sijoittuu kolmikerroksinen rakennus, jonka ensimmäisessä ker-
roksessa on liiketiloja, kahdessa ylimmäisessä kerroksessa asuntoja. To-
rin länsilaidalla sijaitsevassa kahden kerroksen korkuisessa rakennukses-
sa toimii K-market. Rakennus täyttää kirkonkylän keskustassa osuuskau-
pan päämyymälärakennuksen purkamisen jälkeen sijainneen aukkopai-
kan ja täydentää siten raittia rajaavien liikerakennusten rivistöä. Se kui-
tenkin erottuu muista raittia ympäröivästä rakennuksista niitä selkeästi 
kookkaampana ja korkeampana. Rakennus peittää raitilta meijerialueel-
le avautuvia näkymiä ja vähentää meijerialueen rakennusten merkitystä 

111 Esim. Matinolli & Asunmaa 2005, 249.
112 Vertaa Matinolli & Asunmaa 2005, 254.
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maamerkkeinä. Rakennus ei rajaa selkeästi katutilaa, se sijoittuu tontil-
leen etäälle tiestä ja Tyrnävänjoen sillalle avautuva meijerialueen kulma 
jää avoimeksi. Liikehuoneistojen sisäänkäynnit avautuvat raitin varres-
sa sijaitsevalle piha-alueelle sekä itään torialueelle, mikä korostaa torin 
merkitystä kirkonkylän keskustan ytimenä. Korttelin luoteiskulmassa si-
jaitsevat, meijerialueen suunnalta katsottuna tärkeät alueet on varattu 
pysäköinnille. Asuin-, liike- ja toimistorakennuksen länsipäädyssä sijait-
sevat matalat pysäköintikatokset. Kaavassa rakennuksen ja raitin väliin 
rajautuva piha-alue on määrätty istutettavaksi, mutta näkyvälle paikalle 
meijerialueen kulmalle on kaavasta poiketen sijoitettu avoin pysäköinti-
kenttä. Pysäköintialue sijoittuu penkereelle, korkeusasemaltaan tiealuet-
ta ylemmäksi, mikä korostaa sen näkyvyyttä.

Kolmikerroksinen asuin- liike- ja toimistorakennus edustaa vuonna 2006 
hyväksytyssä kirkonseudun asemakaavassa113 vahvistettuja kirkonkylän 
ydinkeskustan kortteleille määriteltyjä rakentamisperiaatteita. Vuoden 
2008 tilanteessa rakennus poikkeaa ympäristöstään selvästi. Rakennuk-
sen sopeutuminen ympäristöönsä edellyttää vuoden 2006 asemakaavan 
toteutumista myös muissa toria ympäröivissä kortteleissa.

Raitin varrelle tien eteläpuolelle rakennettiin uusia liikerakennuksia 
1900-luvun puolivälin jälkeen. Tyrnävän Osuuskassan kaksikerroksinen, 
kivirakenteinen toimitalo valmistui vuonna 1959 ja rakennusta laajen-
nettiin vuonna 1981114. Rakennuksessa on rapatut, vaaleiksi maalatut jul-
kisivut. Laajennusosa on yksikerroksinen. Säästöpankin vanha liikera-
kennus purettiin ja sen paikalle valmistui uusi, entistä ajanmukaisempi 
liikerakennus vuonna 1962115. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on pu-
natiilillä verhotut julkisivut. Pankkirakennusta uusittiin ja laajennettiin 
vuonna 1978. Säästöpankin liikerakennuksessa toimi 1980-luvun lopulla 
pankin konttorin ohella päivittäistavarakauppa116.

Osuuskassan ja säästöpankin liikerakennukset edustavat maaseutukir-
konkylissä 1900-luvun puolivälin tienoilla tyypillistä liikerakennustyyp-
piä, jolle ominaisia piirteitä ovat kaksikerroksinen, selkeä perushahmo ja 
sisätilojen jakautuminen hierarkisesti julkisiin, puolijulkisiin ja yksityi-
siin tiloihin. Kummassakin rakennuksessa pohjakerroksessa on luonteel-
taan julkisia liiketiloja, jotka avautuvat raitille suurten näyteikkunoiden 
kautta. Liiketilojen sisäänkäynnit sijoittuvat raitin varrelle. Rakennusten 
toisessa kerroksessa on yksityisiä asuintiloja tai luonteeltaan puolijulki-
sia, liiketiloja palvelevia apu- ja konttoritiloja. Rakennukset ovat perus-
hahmoltaan ja tilarakenteeltaan samanlaisia, vaikka rakennusten yksi-
tyiskohdat, kuten ikkunajako, julkisivupintojen käsittely, yksityiskohdat 
ja väritys noudattavat oman aikansa tyylipiirteitä. Molemmat rakennuk-
sista ovat selkeästi tunnistettavissa liikerakennuksiksi.

Kirkonkylän keskustassa sijaitsevien kaupallisten palvelujen määrän vä-
113 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 

Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
114 Esim. Matinolli & Asunmaa 2005, 252.
115 Esim. Honkakoski (toim.) 1989, 36–37.
116 Esim. Honkakoski (toim.) 1989, 36–38.



Kuva 69. Kirkonkylänraitti ja liikera-
kennuksia raitin varrella vuonna 2008.  
Tietä reunustavat vuonna 1962 valmistu-
nut punatiilinen Tyrnävän Säästöpankin 
liikerakennus ja vuonna 1959 valmistu-
nut rapattu, vaaleaksi maalattu Tyrnävän 
Osuuskassan liikerakennus. Kuvassa taka-
alalla näkyy osuuskaupan tontille vuosina 
2004–2005 rakennettu asuin-, liike- ja toi-
mistorakennus.
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hentyminen näkyy kulttuuriympäristössä tyhjilleen jääneinä liiketiloina. 
Toisaalta pienten liiketilojen jääminen tyhjilleen on seurausta kaupallis-
ten palvelujen keskittymisestä suuriksi yksiköiksi. Kirkonkylän keskus-
tassa raitin varrella päivittäistavarakaupat, S-market ja K-market, sijait-
sevat 2000-luvun kuluessa valmistuneissa kookkaissa liikerakennuksis-
sa. Molemmissa vanhoissa, alun perin pankkien käyttöön rakennetuissa 
liikerakennuksissa osa liiketiloista on tyhjillään, vaikka rakennukset si-
joittuvat keskeisille paikoille kirkonkylänraitin varrelle.

Kirkonkylänraitilla katutila on hyvin leveä. Ajorataa reunustavat molem-
min puolin matalat avo-ojat ja niiden takana kevyen liikenteen väylät. 
Tiealue kokonaisuudessaan – ajorata, ojat ja kevyen liikenteen väylät – on 
kaavoissa määritelty liikennealueeksi (LT). Liikennealueen rajaukseen 
on tehty ajan mittaan vain vähäisiä muutoksia117, se on vuonna 2006 vah-
vistetussa keskusta-alueen asemakaavassa118 pääpiirteissään sama kuin 
ensimmäisessä, vuonna 1969 vahvistetussa rakennuskaavassa119.

Raittia rajaavilla tonteilla sijaitsevat rakennukset on rakennettu etäälle 
tiestä, mikä korostaa tiealueen leveyttä. Tien ja rakennusten väliin jää 
yhtenäinen, avointen piha-alueiden muodostama vyöhyke. Suurin osa pi-
hoista on asvaltoitu ja niitä käytetään pysäköintialueina. Raitin etelä-
laidalla liikerakennusten piha-alueiden ja kevyen liikenteen väylän vä-
lissä on paikoin korkeita puita, jotka rajaavat tiealuetta. Tietä yhtenäise-
nä rivistönä reunustavat kookkaat puut ovat ympäristön viihtyisyyden ja 
omaleimaisuuden kannalta merkittäviä.
117 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Ou-

lun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arpo-
nen, Oulu, 22.11.1973. Vahvistettu 21.5.1974; Tyrnävän kirkonseudun rakennus-
kaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Oulun maanmittauspiirin maanmit-
taustoimisto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 18.10.1973. Vahvistettu 
21.5.1974; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoa-
minen. Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. 
Vahvistettu 14.9.1977.

118 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.

119 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, 
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.



Kuva 70. Tyrnävän S-market vuonna 
2008.  Raitille avautuvaa julkisivua hal-
litsee sisäänkäynnin yläpuolella sijaitseva 
mainoskyltti.
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Rakentamista ohjattiin kirkonkylänraitin pohjoispuolisille alueille ensim-
mäisessä, vuonna 1969 vahvistetussa rakennuskaavassa120. Rakentami-
nen toteutui raitin pohjoispuolelle kaavoitetuille liikerakennusten kortte-
lialueille kaavassa esitetyn mukaisena. Rakennukset sijoittuivat tonteil-
leen kaavassa määritellyn ohjeellisen rakennusalan rajauksen mukaisesti 
keskelle tonttia, tiealueen ja rakennusalan väliin jäi tietä reunustavan 
istutusvyöhykkeen lisäksi piha-alue. Ensimmäinen raitin pohjoispuolelle 
rakennettu liikerakennus oli vuonna 1971 valmistunut Tyrnävän Osuus-
kaupan tavaratalo121. Matala, syvärunkoinen rakennus sijoittui tien var-
relle rakennuskaavan mukaisesti tielinjasta sisäänvedettynä, rakennuk-
sen ja tien väliin oli varattu tilaa istutusalueeksi sekä pysäköintiä varten.

Osuuskaupan tavaratalo purettiin kun tontille rakennettiin uusi liikera-
kennus, S-market, vuonna 2004. Rakennus on yksikerroksinen ja pinta-
alaltaan laaja, myymälätilat avautuvat pysäköintialueelle ja raitille suur-
ten näyteikkunoiden kautta. Julkisivuja hallitsevat kookkaat mainoskyl-
tit. Liikerakennuksen paikka määräytyi osittain liiketoiminnan kannalta 
merkittävien syiden perusteella: uusi liikerakennus rakennettiin vanhan 
liikerakennuksen taakse, joka purettiin toimintojen siirryttyä uuteen 
rakennukseen. Tämän seurauksena uusi liikerakennus sijoittuu hyvin 
etäälle raitista. Rakennuksen ja tien välissä on suuri avonainen pysä-
köintikenttä, mikä muodostaa keskeiselle paikalle raitin varrelle taaja-
marakennetta hajauttavan aukkopaikan. Rakennuksella ei ole merkitys-
tä katutilan rajautumisessa. Naapuritontilla vanhan hautausmaan vieres-
sä toimi vuonna 2004 huoltoasema. Huoltoasemarakennus oli vuoteen 
2008 mennessä purettu, paikalla sijaitsee nykyään kylmäasema jota ym-
päröi tyhjä tontti, mikä omalta osaltaan hajauttaa taajamarakennetta.

120 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, 
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.

121 Esim. Matinolli & Asunmaa 2005, 249.



Kuva 71 ja Kuva 72. Tyrnävän torialue 
vuonna 2004 ja vuonna 2008. Torin ete-
läreunalla sijaitsee Seurojentalo Seurala. 

4.5. Kulttuuriympäristön muutokset

177

Vuonna 2006 hyväksytyssä keskusta-alueen asemakaavassa122 liikera-
kennuksen paikka on S-marketin tontilla määritelty tuolloin olemassa 
olevan tilanteen mukaiseksi. Ohjeellisena määritelty rakennusala sijoit-
tuu tontin takaosaan, se on määritelty vuonna 2004 paikalle rakennetun 
liikerakennuksen sijainnin mukaiseksi. Tiealueisiin (raittiin ja sen kans-
sa risteävään Koulutiehen) rajautuvat tontin osat on määritelty pysäköi-
mispaikaksi (p) sekä polttoaineen jakeluaseman alueeksi (pj). Toisaalta 
kaava sallii olemassa olevasta tilanteesta poiketen kaksikerroksisen liike-
rakennuksen rakentamisen tontille. Kaavassa S-marketin tontti poikkeaa 
selvästi muista raittia rajaavista tonteista. Muilla tonteilla kaavamäärä-
ysten tavoitteena on tiiviisti raittia rajaavan rakennusrivistön muodos-
tuminen: rakennukset on määrätty rakennettaviksi kiinni tonttien tie-
alueeseen rajautuvaan reunaan, ja pysäköimispaikoiksi varatut alueet on 
sijoitettu rakennusten taakse.

Raitin varrelle, Seurojentalon ja raitin välissä sijaitsevalle pysäköintialu-
eelle, rakennettiin vuoden 2006 jälkeen tori. Vielä vuonna 2004 torialu-
een paikalla, raitin pohjoispuolella sijaitsevan Seurojentalon edustalla, 
oli pysäköintialueena käytössä oleva hiekkakenttä. Vuosien 1969 ja 1977 

122 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.



Kuva 73 ja Kuva 74. Tyrnävän Osuus-
kaupan nahka- ja lapikastehtaan raken-
nukset kirkonkylän kulttuurimaisemassa 
1920-luvun lopulla ja vuonna 2008.  Van-
ha valokuva on otettu talvella, jolloin tietä 
ja jokea rajaavat puut ovat lehdettömiä, 
mikä korostaa eroavaisuuksia rakennus-
ten ja kasvillisuuden välisissä suhteissa. 
Tästä huolimatta kuvista voidaan havaita 
kasvillisuudessa tapahtuneet muutokset 
ja niiden vaikutukset joen yli avautuviin 
näkymiin.
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rakennuskaavoissa123 alue määriteltiin pysäköimisalueeksi (LP). Vuoden 
2006 asemakaavassa124 alue määriteltiin katuaukioksi tai torialueeksi. 

Torin rakentamisen myötä keskeiselle paikalle kirkonkylän keskustaan 
valmistui luonteeltaan julkinen aukiotila, joka toimii myös kauppapaik-
kana. Rakennetut torialueet eivät perinteisesti kuulu maaseudun kirkon-
kylien kulttuuriympäristöön. Pysäköintiin käytetyn alueen viimeistely 
torialueeksi kiveyksillä, valaistuksella ja istutuksilla on kuitenkin kohen-
tanut ympäristön laatua. Vuonna 2006 hyväksytyssä asemakaavassa tori 
toimii kirkonkylän sydämenä, jonka ympärille tehokkaimmin rakennet-
taviksi kaavoitetut asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelit sijoittu-
vat.

Tyrnävänjoen länsirannalla sijaitsevat Tyrnävän Osuuskaupan nahka- ja 
lapikastehtaan rakennukset. Rakennukset on luokiteltu kulttuurihistori-
allisesti merkittäviksi kohteiksi. Ne mainitaan vuonna 1993 ilmestyneessä 
Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisussa Rakennettu kulttuuri-
ympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympä-
ristöt. Rakennukset kuuluvat Tyrnävän kirkonkylältä Keskikylälle ulot-

123 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, 
Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969; Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan 
muutos ja osittainen kumoaminen. Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti 
Arponen, Oulu, 30.5.1977. Vahvistettu 14.9.1977.

124 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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tuvaan Tyrnävänjoen viljelymaisemaan, luettelon mukaan: ”Tyrnävänjo-
en varsi muodostaa laajan viljelymaisemakokonaisuuden, jossa on run-
saasti perinteistä rakennuskantaa. Kirkonkylän kohdalla asutus tiivistyy 
taajamaksi, jolle antavat leimansa lukuisat pienet teollisuuslaitokset”.125 
Nykyään nahkatehtaan rakennuksista ovat jäljellä joen varressa sijait-
seva kaksikerroksinen osittain tiili-, osittain puurakenteinen nahkurin-
verstas sekä Vanhatien varressa sijaitseva kaksikerroksinen puurakentei-
nen asuinrakennus. Nahkurinverstasrakennuksessa toimi 1970-luvulta 
1980-luvulle yläasteen teknisen työn luokka, sen jälkeen rakennus on 
ollut varastokäytössä126.

Vielä 1900-luvun alkupuolella tehdasrakennukset erottuivat kulttuuri-
ympäristössä omana kokonaisuutenaan. Tehtaan alue toimi maamerk-
kinä ja kirkonkylän keskustan läntisenä päätteenä. Rakennusten suhde 
ympäristöönsä ja niiden merkitys kulttuuriympäristössä on 1900-luvun 
jälkipuoliskon mittaan muuttunut. Nykyään tehdasrakennuksilla ei ole 
enää merkitystä maamerkkinä. Rakennukset jäävät piiloon jokea ja tietä 
reunustavan tuuhean kasvillisuuden taakse.

Kirkonkylän keskustaa ympäröivien viljelysalueiden kaavoittaminen 
ja rakentaminen asuinalueiksi on muuttanut ajan mittaan maisemaa ja 
sen myötä taajamarakenteen suhdetta jokeen ja joen merkitystä osana 
kulttuuriympäristöä. Aina 1960-luvulle saakka Tyrnävänjoen ranta-alu-
eet olivat aktiivisessa viljelyskäytössä, mikä piti maiseman luontaisesti 
avoimena. Vuoden 1969 rakennuskaavassa127 peltoalueille kaavoitettujen 
asuinalueiden ja Tyrnävänjoen uoman väliin rajautuvat alueet oli mää-
rätty puistoalueiksi (P), vuoden 2006 asemakaavassa128 lähivirkistysalu-
eiksi (VL) tai puistoalueiksi (P). Viljelystoiminnan loputtua ranta-alueet 
ovat kasvaneet viheralueiksi, jotka ovat kasvillisuudeltaan luonnontilas-
sa. Kirkonkylän keskustan tuntumassa jokea reunustavat viheralueet toi-
mivat kaavan mukaisesti virkistyskäytössä, jokivarressa kulkee valaistu 
ulkoilureittinä käytössä oleva polku. Vaikka osa pientalo- ja rivitaloton-
teista sijoittuu kartan mukaan lähelle jokea, asuinalueilla ei ole maastos-
sa selkeää yhteyttä jokeen. Jokiuomaa ympäröivä tiheä puusto vaikeuttaa 
joen hahmottamista osana kirkonkylän keskustan kulttuuriympäristöä ja 
vähentää sen merkitystä kirkonkylän rajana. Viljelysalueiden muutos vi-
heralueiksi on vaikuttanut myös taajamalle ominaisiin näkymiin. Jokea 
ympäröivä kasvillisuus sulkee kirkonkylän keskustasta ja asuinalueilta 
joelle, joelta kirkonkylän keskustaan ja asuinalueille sekä joen yli asuin-
alueelta toiselle avautuvat näkymät. Samalla tapaa rakennettujen aluei-

125 Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistori-
alliset ympäristöt 1993, 251–252. Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton julkaise-
missa, vuosina 1978 ja 1993 ilmestyneissä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistori-
allisesti merkittävien kohteiden luetteloissa nahka- ja lapikastehtaan rakennukset 
mainitaan Osuusmeijerialueen rakennusten yhteydessä, osana meijeri-, mylly- ja 
saha-alueen miljöötä. (Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet 1978, 149–150; Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet. Osa 2. Lakeus, Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 67–75).

126 Esim. Kotiseutumme 2003, 688.
127 Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, 

Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu 13.5.1969.
128 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 

Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.



Kuva 75. Kunnanviraston pihapiiri vuon-
na 2008.  Hirvelän tilan rakennusten ja 
paloasemarakennuksen rajaamaa pihapii-
riä täydentää vuonna 1986 valmistunut 
kunnanvirastorakennus.
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den lomaan sijoittuvat viheralueet estävät pitkien näkymien muodostu-
misen. Sen sijaan kirkonkylän ulkopuolella, missä jokea ympäröivät vilje-
lysalueet, näkymät ovat maisema-alueelle tyypillisesti129 pitkiä ja laajoja.

Kirkonkylän keskustassa viljelysalueiden asema osana kulttuuriympäris-
töä on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kadonnut. Taajamarakenteen 
lomaan työntyvät peltoalueet ovat kasvaneet viheralueiksi. Keskeisillä 
paikoilla raitin varrella sijaitsevat viheralueet – pappilan ja kirkon välis-
sä pääteiden luoteiskulmassa sijaitseva viheralue, osuusmeijerin ja raitin 
välissä sijaitsevat alueet sekä kirkkoa ympäröivät alueet – ovat luonteel-
taan istutettuja ja hoidettuja puistoalueita. Vuoden 2006 asemakaavas-
sa130 alueita koskevat kaavamerkinnät VP/s ja VP. Asuinalueilla tonttien 
lomassa on pienikokoisia viheralueita, rippeitä vanhoista viljelysalueista, 
jotka on asemakaavassa määritelty leikkipuistoiksi (VK). Avointen pelto-
alueiden myötä kirkonkylän keskustasta ovat kadonneet alueen maise-
matyypille ominaiset pitkät, avoimet näkymät.

Tyrnävällä julkiset rakennukset ja palvelut sijoittuvat keskeisille paikoil-
le pääteiden varsille, mikä selkeyttää taajaman toiminnallista rakennet-
ta. Toiminnallisen selkeyden syynä on myös taajaman pieni koko, mistä 
johtuen palvelut sijoittuvat lähelle toisiaan. Suuri osa palveluista, kuten 
kirkko, kunnanvirasto ja koulut, sijaitsevat edelleen samoilla paikoilla 
kuin 1800-luvun lopulla. Myös kaupalliset palvelut keskittyvät edelleen 
pääteiden, Vanhatien ja Kirkkotien, varsille.

Kaavoituksen myötä palveluja on ohjattu toiminnallisiksi kokonaisuuk-
siksi olemassa olevan tilanteen pohjalta. Kirkonkylän keskusta-alueelle 
vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa131 kaupalliset palvelut on si-
joitettu pääasiassa raitin (Vanhatien) varrelle, julkiset palvelut raitin sekä 

129 Vertaa Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1992, 156–
157.

130 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.

131 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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Kirkkotien ja Tupostien varsille. Sekä ala-asteen että yläasteen koulut on 
rakennettu pääteiden varsille vanhojen koulurakennusten yhteyteen. 
Kirkon pohjoispuolelle pääteiden risteyksen koilliskulmaan muodostuu 
julkisten palvelurakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa pal-
velevien rakennusten keskittymä, alueella sijaitsevat mm. päiväkoti, van-
hainkoti, sotainvalidien palvelutalo ja seurakuntatalo.

Julkiset rakennukset erottuvat muusta rakennuskannasta niitä kook-
kaampina. Myös useiden kunnallisten julkisten rakennusten, kuten kun-
nanviraston, koulujen ja päiväkotien, arkkitehtuuri tekee niistä yksityi-
sistä asuinrakennuksista selkeästi erottuvia merkkirakennuksia.132

Kirkonkylän keskustan toiminnalliselle rakenteelle on toisaalta tyypillis-
tä asumisen ja palvelujen lomittuminen toisiinsa. Tätä piirrettä on edel-
leen vahvistettu kaavoituksen avulla. Keskusta-alueen asemakaavassa 
2006133 kaupalliset palvelut keskittyvät tiiviille alueelle raitin varrelle 
toria ympäröiviin kortteleihin. Kaavamääräysten mukaisesti keskeisille 
paikoille sijoittuvat korttelit on määritelty asuin- liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialueiksi, joissa asuminen ja muut toiminnot sekoittuvat 
keskenään.

4.5.3. Tyrnävän Osuusmeijerin alue

Osuusmeijerin kookkaat rakennukset sijaitsevat keskeisellä ja näkyvällä 
paikalla kirkonkylän keskustassa. Osuusmeijerin alue on omaleimainen 
kokonaisuus, jonka asema kirkonkylän kulttuuriympäristössä on ollut 
aina sekä visuaalisesti että toiminnallisesti merkittävä. Meijerialueella 
sijaitsevista rakennuksista suurikokoinen kivirakenteinen voima-asema 
ja meijerin korkea tiilipiippu erottuvat maisemassa paikallisina maa-
merkkeinä.

Osuusmeijerin alue oli aina 1900-luvun lopulle saakka luonteeltaan teol-
lisuusalue. Osuusmeijeri ja Juustola toimivat alueella vuoteen 1947 saak-
ka. Sen jälkeen Juustolan rakennuksessa toimi 1949 perustettu pesula. 
Saha ja höyläämö olivat toiminnassa 1980-luvun puoliväliin, mylly aina 
vuoteen 1992 saakka.134 Teollisuuskäyttö näkyi myös kulttuuriympäris-
tössä selvästi. Rakennusten piha-alueet sekä meijerialueen ja raitin välis-
sä sijaitseva laaja avoin kenttä toimivat puu- ja sahatavaran varastoalu-
eina. Jokitörmälle varastoitiin sahalle Tyrnävänjokea pitkin uitetut tukit 
sekä tapuleiksi kasattu valmis sahatavara.

Teollisen toiminnan loputtua meijerialueen rakennukset siirtyivät Tyrnä-
vän kunnan omistukseen.135 Vanhat teollisuusrakennukset korjattiin ja 
muutettiin uusiin käyttötarkoituksiin 1990-luvun kuluessa. Osuusmeije-
132 Tyrnävällä useiden kunnan omistamien julkisten rakennusten, kuten kunnanta-

lon (1986), sotainvalidien palvelutalon (1993), päiväkoti Toukovakan (1993), päi-
väkoti Käpytikan (1997) ja Kirkkomännikön koulun laajennuksen (1997) suunnit-
telusta ovat vastanneet arkkitehdit Maija Niemelä ja Pentti Myllymäki.

133 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.

134 Esim. Matinolli & Asunmaa 2005, 229–231.
135 Esim. Matinolli & Asunmaa 2005, 229–230; Passoja (toim.) 2008, 126.
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rin kookas voima-asema muutettiin vuonna 1994 kirjastoksi, Juustolaan 
sijoitettiin Oulun Lyseon lukion alaisuudessa toimivan etälukion tiloja 
sekä kotiseutuarkisto. Lisäksi alueella sijaitsevia asuntoja korjattiin ajan 
asumisvaatimuksia vastaaviksi.136 Korjausten yhteydessä osa teollisuus-
käyttöön rakennetuista, tyhjilleen jääneistä rakennuksista, kuten puu-
rakenteiset saha-, viljankuivaamo- ja varastorakennukset, purettiin.137 
Alueen käyttötarkoituksen muuttuminen näkyy myös kulttuuriympäris-
tössä. Sahan varastoalueena käytössä olleet ranta-alueet sekä raitin ja ra-
kennusten väliin rajautuva piha-alue on istutettu puistoksi. Keskusta-alu-
een vuonna 2006 hyväksytyssä asemakaavassa138 sahan entinen varasto-
alue on määrätty puistoalueeksi, jossa ympäristö on säilytettävä (VP/s).

136 Esim. Kotiseutumme 2003, 551; Matinolli & Asunmaa 2005, 242, 285–286.
137 Esim. Matinolli & Asunmaa 2005, 233.
138 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 

Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.



Kuva 78 ja Kuva 79. Tyrnävän Osuus-
meijerin alue, vanhan hautausmaan aidan 
takaa kuvattuna, 1920-luvulla ja vuonna 
2008.  

4.5. Kulttuuriympäristön muutokset

183

Osuusmeijerin alue erottuu kulttuuriympäristössä omana kokonaisuute-
naan. Kookkaat rakennukset rajaavat keskelleen erikokoisia pihatiloja. 
Alueelle muodostuu myös puolijulkinen, voima-aseman, meijeriraken-
nuksen ja Juustolan rajaama katutila, joka avautuu raitin varrella julki-
seksi pihatilaksi139. 1920-luvulla otetussa valokuvassa meijerialueen si-
säistä katutilaa rajaavat Tyrnävän Osuuskaupan päämyymälärakennus, 
sen takana sijaitsevat kahvilarakennus Pömilä ja Juustola, tien päässä 
sijaitseva asuinrakennus sekä Juustolaa vastapäätä voima-asema ja sen 
takana sijaitseva meijerirakennus. Vuoden 2008 tilannetta kuvaavassa 
valokuvassa kadun varrella sijaitsevat osuuskaupan päämyymäläraken-
nusta lukuun ottamatta samat rakennukset kuin 1920-luvulla otetussa 
kuvassa. Katu on 1990-luvun puolivälissä, rakennuksissa suoritettujen 
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, kivetty mukulakivillä. Toisaalta rai-
tilta meijerialueelle avautuvaa näkymää hallitsevat nykyään raitin var-
relle vuonna 2006 vahvistetun asemakaavan mukaisesti sijoittuvat py-
säköintialueet.

139 Vuonna 2006 vahvistetussa asemakaavassa katu, Meijeritie, on määritelty pihaka-
duksi.
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Tyrnävän Osuusmeijerin rakennukset on luokiteltu kulttuurihistorialli-
sesti merkittäviksi. Rakennukset mainitaan Museoviraston ja ympäristö-
ministeriön vuonna 1993 julkaisemassa valtakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luettelossa Rakennettu kulttuuriym-
päristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäris-
töt. Julkaisussa painotetaan vanhojen teollisuusrakennusten merkitystä 
osana Tyrnävänjokivarren viljelysmaisemaa. Luettelon mukaan kirkon-
kylän alueella sijaitsevat, 1900-luvun alkupuolella rakennetut meijeri-, 
mylly- ja saharakennukset muodostavat yhdessä Tyrnävänjoen toisella 
rannalla sijaitsevan nahkatehtaan kanssa monipuolisen vanhan teolli-
suusympäristön.140 Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton julkaisemassa, 
vuonna 1978 ilmestyneessä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallises-
ti merkittävien kohteiden luettelossa mainitaan erillisinä kohteina Tyr-
nävän Osuuskaupan entinen päämyymälärakennus, joka tuolloin toimi 
asuntoina ja varastona, samoin varastona toimiva vuonna 1920 valmis-
tunut entinen kahvilarakennus Pömilä sekä osuusmeijerin rakennuk-
set: meijeri, mylly ja saha.141 Meijerialueen rakennukset mainitaan myös 
vuonna 1993 ilmestyneessä Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton kult-
tuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelossa, lukuun ottamat-
ta Tyrnävän Osuuskaupan päämyymälärakennusta, joka oli tuolloin jo 
purettu.142

Meijerialueella sijaitsevien rakennusten säilyttäminen nähdään paikka-
kunnalla kotiseututyön ja perinteisen rakennuskannan säilymisen kan-
nalta merkittävänä kulttuurityönä. Esimerkiksi vuonna 2005 julkaistun 
historiateoksen Merestä noussut maa — Tyrnävän historia 1800—2000 
mukaan: ”1930-luvun elinkeinoelämän keskuksesta on 1990-luvulla tul-
lut kunnan kulttuurikeskus”.143 Tyrnävän kunnan internet-sivuilla osuus-
meijerin alue mainitaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kokonaisuu-
tena ja tärkeänä osana kirkonkylän kulttuuriympäristöä.144 Meijerialu-
eella sijaitsevien vanhojen teollisuusrakennusten korjaus- ja muutostöis-
sä tavoitteena oli kunnan internet-sivujen mukaan alueen alkuperäisen 
luonteen sekä rakennuksille ominaisen hengen ja ominaispiirteiden, nii-
den tilajakojen, rakenteiden ja yksityiskohtien säilyttäminen. Esimerkiksi 
kirjastoksi muutetun voima-asema- ja myllyrakennuksen peruskorjaus- ja 

140 Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistori-
alliset ympäristöt 1993, 251–252.

141 Julkaisussa mainitaan meijerialueen rakennuksista viljavarastona toimiva meije-
rirakennus (valmistunut 1906), juustola ja kellari (1913), juustovarasto ja vehnä-
mylly (1917, muutettu pesulaksi vuonna 1949), meijerin konttori, konehuone ja 
mylly (voima-asema) (1919), saharakennus (1920), meijerin halkovarasto (1937), 
höyläämö (1941) ja meijerin asunnot (1947). Miljööseen liittyvinä mainitaan joen 
varressa sijaitseva lautatarha sekä joen länsipuolella sijaitsevat nahkatehtaan ra-
kennukset. (Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 
149–150).

142 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Lakeus, 
Siikalatva ja Raahen seutukunta 1993, 69.

143 Matinolli & Asunmaa 2005, 335.
144 Tyrnävän kunnan internet-sivut Haapaveden kaupunki sijaitsee Pyhäjokilaak-

sossa joen keskijuoksulla. Kunnan pinta-ala on 1048 km2. Naapurikuntia olivat 
vuonna 2008 Vihanti, Oulainen, Ylivieska, Nivala, Haapajärvi, Kärsämäki, Piip-
pola, Pulkkila, http://www.tyrnava.fi/asukkaalle/kulttuuri/kulttuurikohteet.php 
(28.10.2008); KirjastoVirma, http://kirjastovirma.net/tyrnava/meijeri/myllykir-
jasto (28.10.2008).
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muutostyöt tehtiin ”vanhan myllyn henkeä kunnioittaen ja mahdollisim-
man vähin muutoksin vanhoja työtapoja noudattaen”.145 Korjaustöiden 
yhteydessä meijerialuetta hallitseva korkea savupiippu korjattiin ja ko-
rotettiin entiseen korkeuteensa vanhojen piirustusten mukaan.146 Raken-
nusten arvostuksesta kertoo myös Myllykirjastolle vuonna 1995 onnistu-
neesta käyttötarkoituksen muutoksesta myönnetty Oulun läänin raken-
nussuojelupalkinto.147

Osuusmeijerin alueen merkitys osana kirkonkylän kulttuuriympäristöä 
on huomioitu kirkonkylän keskustan vuoden 2006 asemakaavassa148. 
Kaikki meijerialueen olemassa olevat rakennukset on suojeltu merkin-
nällä sr-1. Ne on kirkon ohella luokiteltu kirkonkylän arvokkaimmiksi 
rakennuksiksi.

Osuusmeijerin alue on säilyttänyt asemansa kirkonkylän keskustaan 
olennaisena osana kuuluvana kokonaisuutena. Tyrnävän Osuusmeijerin 
rakennukset toimivat nykyään kuntalaisten yhteisinä julkisina tiloina. 
Samalla osuusmeijerin pihapiiristä on muodostunut kaikille kuntalaisille 
avoin julkinen alue.

145 Esim. KirjastoVirma, http://kirjastovirma.net/tyrnava/meijeri/ (6.5.2008). Korja-
ustöiden suunnittelusta vastasivat arkkitehdit Maija Niemelä ja Pentti Myllymäki. 
Myllykirjasto valmistui vuonna 1994. (Matinolli & Asunmaa 2005, 293–295).

146 Esim. KirjastoVirma, http://kirjastovirma.net/tyrnava/meijeri/myllykirjasto 
(28.10.2008).

147 Esim. Passoja (toim.) 2008, 124–127.
148 Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto 

Pekka Lukkaroinen Oy, Oulu, 13.3.2006. Vahvistettu 22.3.2006.
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5. Haapavesi – suuri kirkonkylä kauniilla paikalla

Haapaveden kaupunki1 sijaitsee Pyhäjokilaaksossa joen keskijuoksul-
la. Kunnan pinta-ala on 1048 km². Naapurikuntia olivat vuonna 2008 
Vihanti, Oulainen, Ylivieska, Nivala, Haapajärvi, Kärsämäki, Piippola, 
Pulkkila ja Rantsila.2 Lähin kaupunki on Oulu, johon on matkaa noin 125 
km. Kaupungin keskus, vanha Haapaveden kirkonkylä, sijaitsee Pyhäjoen 
varrella Haapajärven rannalla.

5.1. Kirkonkylän rakentumisen historia ja tausta

Haapaveden kunnan alueelle alkoi muodostua vakinaista asutusta 
1500-luvun puolivälin tienoilla. Sitä ennen seutu kuului lappalaisten, 
kainulaisten, pirkkalaisten ja hämäläisten eräalueisiin. Vielä keskiajan 
lopulla Pyhäjokilaaksoon sijoittuva asutus oli hyvin harvaa ja keskittyi 
pääasiassa rannikkoalueille, joen yläjuoksu oli asumatonta erämaata. 
1540-luvulta lähtien Haapaveden seudulle muutti uudisasukkaita Savos-
ta. Vuonna 1548 laadittujen veroluettelojen mukaan Haapaveden alueel-
la oli tuolloin 6 taloa. Asutus sijoittui Pyhäjokilaaksoon, liikenneväylä-
nä merkittävän Pyhäjoen ja siitä erkanevien kapeiden sivuhaarojen var-
sille. Pyhäjokivarren asutus vahvistui 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun 
alussa. Vuonna 1595 nykyisen Haapaveden kunnan alueella oli 20 taloa, 
vuonna 1600 yhteensä 28 taloa.3

Haapaveden kunnan alue kuului 1500-luvun lopulla Pyhäjoen suurpitä-
jään. Pitäjään kuului koko Pyhäjokilaakso rannikolta Savon rajalle saak-
ka, käsittäen nykyisten Pyhäjoen, Merijärven, Oulaisten, Haapaveden, 
Kärsämäen ja Pyhäjärven kuntien alueet.4 Haapaveden kappeliseura-
kunta, alkuperäiseltä nimeltään Haapajärvi5, kuului Pyhäjärven emäseu-
rakuntaan.6 Kappeliseurakunnassa oli 1500-luvun lopulla kolme kylää, 
Haapajärvi (myöhemmin Haapavesi), Mieluskoski ja Ainali, joista Haa-
pajärvi ja Mieluskoski sijaitsivat Pyhäjoen varressa, Ainali syrjässä joki-
varresta Ainalin-, Korkatti- ja Osmankijärven rantamilla. Kyläkunnista 
suurimmaksi kehittyi Pyhäjoen rannalle Haapajärvi-nimisen järven poh-
joispuolelle rakentunut Haapajärven kylä. Haapajärvellä oli vuonna 1650 
jo 31 taloa, Mieluskoskella oli tuolloin 9 ja Ainalissa 8 taloa.7

1 Haapavesi on ollut vuodesta 1996 lähtien kuntamuodoltaan kaupunki. Tässä tut-
kimuksessa kaikki esimerkkikohteiksi valitut kunnat ovat entisiä maalaiskuntia 
ja niiden keskustaajamat vanhoja kirkonkyliä, nykyisillä kuntamuodoilla ei ole 
tämän tutkimuksen kannalta merkitystä.

2 Näistä kunnista Rantsila, Piippola ja Pulkkila yhdistyivät Kestilän kanssa vuo-
den 2009 alusta lähtien edellä mainittujen kuntien alueet käsittäväksi Siikalatvan 
kunnaksi.

3 Matinolli 1973, 29–31; Matinolli 1969a, 99–103; Luukko 1954, 321–322, 326. Ver-
taa Matinolli 1969a, 323–324.

4 Halila 1954, 476–477.
5 Haapaveden seurakunta oli alun perin nimeltään Haapajärvi. Nykyisen nimensä 

seurakunta sai itsenäistymisensä yhteydessä vuonna 1863, jotta nimisekaannuk-
set Kalajokilaaksossa tuolloin jo olevan Haapajärven seurakunnan kanssa voitai-
siin välttää. (Matinolli 1969a, 101).

6 Vertaa Matinolli 1969a, 399–400.
7 Matinolli 1969a, 111–114; Matinolli 1973, 33.
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Asutuksen määrä kasvoi Haapaveden seudulla 1600-luvun ja 1700-luku-
jen kuluessa. Tilojen määrä lisääntyi sekä vanhojen tilojen jakamisen että 
uudisraivauksen myötä. Valtaosa uusista taloista oli uudistiloja – Pyhäjo-
kilaaksossa asutustarkoituksiin soveltuvaa maata oli tarjolla runsaasti, 
ja toisaalta tilojen jakamista osiin pyrittiin tuolloin rajoittamaan lainsää-
dännöllä. Kato- ja nälkävuosien aikana, kuten suurina kuolonvuosina ja 
isonvihan vuosina, alueen taloluku pienentyi väliaikaisesti, mutta jatkoi 
taas kasvuaan parempien aikojen myötä. Vuonna 1700 Haapavedellä oli 
55 taloa, vuonna 1723 yhteensä 73 ja vuonna 1750 yhteensä 77 taloa.8

Kappeliseurakunnassa oli 1640-luvun puolivälissä rakennettu vaatima-
ton kirkko, joka sijaitsi Haapajärven kylässä. Asutuksen lisääntymisen 
myötä kylään rakennettiin 1690-luvun kuluessa uusi, entistä suurempi 
kirkko. Sekin kävi 1700-luvun lopulla ahtaaksi, ja seurakunnan kolmas 
kirkko, aumakattoinen ristikirkko, valmistui vuonna 1784. Kirkkora-
kennuksen suunnittelusta vastasi Simon Jylkkä-Silvén.9 Kirkon vierellä 
oli vuonna 1751 vanhan kirkkorakennuksen rinnalle rakennettu tapuli. 
Kappeliseurakunnan kirkkorakennukset sijaitsivat 1600-luvulta lähtien 
samalla paikalla Pyhäjoen varressa Haapajärven pohjoispuolisella ran-
nalla. Etelään kohti Haapajärveä laskevassa rinteessä sijaitsevat kirkko ja 
tapuli olivat maamerkkirakennuksia, jotka näkyivät avoimen viljelysmai-
seman keskellä kauas. Haapaveden pappila Paakkila rakennettiin nykyi-
selle paikalleen Haapajärven pohjoisrannalle 1690-luvun alussa. Pappi-
lan päärakennus rakennettiin 1780-luvulla.10

1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa Pyhäjokilaakson asutus vahvis-
tui ja laajentui edelleen. Taustalla olivat paitsi alueen hyvät lähtökoh-
dat uudisasutuksen muodostumiselle myös yhteiskunnalliset tekijät, ku-
ten kruunun asutuspolitiikka, jota tukivat 1700-luvun jälkipuoliskolla to-
teutetut isojaot, sekä tilojen halkomista rajoittavien säädösten poistami-
nen.11 Isojakoa edeltävät verollepanomittaukset tehtiin Haapajärven ky-
lässä vuonna 1780, peltojen ja niittyjen jako vahvistettiin vuonna 1801 
ja isojako saatiin päätökseen vuonna 1813, viimeisenä vaiheena tehtiin 
metsämaiden jako.12 Kylän taloluku kasvoi vuosien 1750–1850 kuluessa 
45 tilasta 128 tilaan, eli lähes kolminkertaiseksi. Kylässä oli edelleen tar-
jolla runsaasti raivaamatonta maata, joten suurin osa taloista oli uudis-
tiloja.13 Myös kappeliseurakunnan väkiluku lisääntyi 1700-luvun jälki-
puoliskolla ja 1800-luvulla selvästi: vuonna 1749 seurakunnassa oli 929, 
8 Matinolli 1969a, 122–125. Vuonna 1750 Haapajärven kylässä oli 45 taloa, Mielus-

koskella 19 ja Ainalissa 13 taloa. (Matinolli 1969a, 130–131).
9 1800-luvun alkupuoliskolla laadittujen asiakirjojen mukaan hirsirakenteisessa 

kirkkorakennuksessa oli vuoratut, punamultavärillä maalatut seinät ja paanukat-
to. Kirkkorakennusta korjattiin 1800- ja 1900- lukujen kuluessa, tuolloin mm. ul-
koseinät vuorattiin uudelleen ja maalattiin ensin vaalean keltaisiksi, myöhemmin 
vaalean harmaiksi (Matinolli 1969a, 399–405; Sariola 1948, 33–34; Pettersson 
1973, 463–509; Lindberg 1934, 32).

10 Matinolli 1969a, 442.
11 Matinolli 1969a, 134–137.
12 Matinolli 1969a, 189–191. Rantatuvan mukaan Haapajärven kylä kartoitet-

tiin vuonna 1727 ja uudelleen 1760-luvulla, mutta verollepano lykkääntyi aina 
1780-luvulle saakka. (Rantatupa 1973, 81).

13 Matinolli 1969a, 142–143. Myös Mieluskosken ja Ainalin kylissä taloluku kasvoi 
ajanjakson kuluessa yli kolminkertaiseksi: Mieluskoskella oli vuonna 1850 yhteen-
sä 70, Ainalissa 42 taloa. (Matinolli 1969a, 143–144).
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vuonna 1805 jo 2 380 ja vuonna 1850 yhteensä 3 797 asukasta. Haa-
paveden seutu oli tuolloin pitäjän nopeimmin kasvavaa aluetta – kasvu 
oli yleensä suurinta sisämaan alueilla, missä mahdollisuudet uudistilojen 
raivaukseen olivat paremmat kuin tiiviimmin asutuilla rannikkoalueil-
la.14 Haapavedestä tuli itsenäinen kirkkoherrakunta vuonna 1863. Seu-
rakunnan alueella oli tuolloin 251 taloa.15

5.1.1. Haapaveden kirkonkylä vuosina 1727 ja 1760–1761 – kartta-
analyysi

Haapaveden kylää kuvaava kartta on laadittu vuonna 1727. Haapaveden 
kirkonkylä sijaitsee Pyhäjoen varressa Haapajärven pohjoisrannalla – Py-
häjoki avautuu Haapajärveksi kirkonkylän kohdalla. Joen varrelle on ra-
kentunut jokea harvana nauhana reunustavista maatilojen pihapiireistä 
ja niitä ympäröivistä viljelysalueista muodostuva asutusvyöhyke. Haapa-
veden kirkonkylän alueella viljelysalueet, pellot sekä niitty- ja hakamaat, 
keskittyvät Pyhäjokilaaksoon Haapajärven pohjoisrannalle. Pellot myö-
täilevät järveä kohti viettävää jyrkkää rinnettä16 pienikokoisina lohkoina. 
Peltoalueet eivät ulotu vesistöön saakka, rantoja reunustavat niittyalueet. 
Pellot on raivattu parhaiten viljelykseen soveltuville paikoille. Paikoitel-
len viljelysalueiden väliin jää raivaamattomia, rakentamattomia alueita.

Alueen asutus on hyvin harvaa ja tukeutuu voimakkaasti viljelysaluei-
siin ja maastonmuotoihin. Pellot ryhmittyvät lähellä rantaa sijaitsevien 
tilakeskusten ympärille epäsäännöllisen muotoisina lohkoina. Paikoitel-
len, kuten järven koillispuoleisilla alueilla, maatilojen pihapiirit sijoittu-
vat ryhmiksi lähelle toisiaan. Vanhimpia maatiloja alueella ovat kirkon 
lähistöllä sijaitsevat Pirkola (Birkåla, myöhemmin Onnela), kirkon kaak-
koispuolella lähellä järven rantaa sijaitseva kappeliseurakunnan pappila 

14 Matinolli 1969a, 154, vertaa Matinolli 1969a, 156.
15 Matinolli 1973, 31.
16 Kartalle ei ole merkitty korkeuskäyriä. Maastonmuotoja voidaan kuitenkin tarkas-

tella vuoden 2001 peruskartan pohjalle laaditun analyysikartan avulla. (Vertaa 
analyysikartta, Haapaveden kirkonkylä vuonna 2001).
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Paakkila (Backila), Huikari ja Karvonen (Karfwonen)17, jotka oli perus-
tettu 1600-luvun alkupuolella tai aikaisemmin.

Kapeaa, vesistöön tukeutuvaa viljelys- ja asutusvyöhykettä ympäröivät 
raivaamattomat alueet. Kartan mukaan viljelysvyöhykkeen pohjoispuoli-
set alueet ovat kivistä maata ja matalaa kuusimetsää, järven itäreunalla 
raivaamattomat maat ovat alavaa ja sammaleista maata, alueella kasvaa 
kuusivaltaista metsää sekä paikoin mänty- ja koivumetsää18. Kartalle ei 
ole merkitty lainkaan teitä – vielä 1700-luvun alussa tärkeimpänä kulku-
väylänä toimi Pyhäjoki.

Kirkonkylän nykyisen keskustan seudulla, nykyisen Kylpyläsaaren (kar-
talla Karialan Sari) pohjoispuolisella rannalla, sijaitsee Haapaveden kap-
peliseurakunnan kirkko. Kartalle kirkko on merkitty suurikokoista ra-
kennusta kuvaavalla symbolilla, kirkkorakennuksen viereen joen puolel-
le on merkitty tapuli, kirkkorakennusta ja tapulia ympäröi aidan rajaa-
ma kirkkomaa. Kartalle merkitty kirkko on kappeliseurakunnan toinen, 
1690-luvun alussa valmistunut kirkkorakennus19, joka purettiin 1780-lu-
vulla ja jonka paikalle rakennettiin uusi kirkkorakennus.

Haapaveden kylän tiluksia kuvaava kartta on laadittu vuosina 1760–
1761. Viljelysalueet ovat laajentuneet vuoden 1727 tilanteeseen verrat-
tuna. Asuinpaikkojen ja viljelysalueiden muodostama vyöhyke tukeutuu 
kuitenkin edelleen tiiviisti Pyhäjokeen ja Haapajärveen, nauhamaisen 
viljelysvyöhykkeen pohjoispuolella on asumattomia ja raivaamattomia 
alueita, joita ei ole otettu kartoitustyössä lainkaan huomioon.

Vanhat, jo vuoden 1727 kartalla näkyvät maatilat sijaitsevat entisillä pai-
koillaan rannan läheisyydessä. Niiden ympärille on raivattu lisää pelto-
alueita. Haapajärven 1690-luvun alussa valmistunut kirkko sijaitsee enti-
sellä paikallaan Haapajärven pohjoispuolisella etelään järveä kohti viet-
tävällä rinteellä, samoin kappeliseurakunnan pappila Paakkila.

Laajimmat peltoalueet sijaitsevat kirkon länsipuolella, missä maasto on 
tasaisempaa kuin kirkon ympäristössä. Sinne alavalle ranta-alueelle on 
rakentunut uusia maatiloja. Tilojen pihapiirit sijaitsevat lähellä rantaa ja 
niistä on yhteys jokea yhtenäisenä nauhana reunustaville laidun- ja haka-
maille. Tilojen pellot sijoittuvat pihapiirien ympärille ja rinteeseen niiden 
pohjoispuolelle. Muista tiloista erillään, länteen johtavan maantien var-
rella, on pienten peltotilkkujen ympäröimä sotilastorppa (Soldate Torp).

Kartalle on merkitty Pyhäjokea myötäillen jokilaaksoon tukeutuvien vil-
jelysalueiden pohjoispuolella kulkeva tie. Pitäjäntieksi luokiteltu tie kulki 
rannikolta Pyhäjoen pitäjästä Pyhäjokea myötäillen Oulaisten, Haapave-
den ja Kärsämäen kautta Pyhäjärvelle. Sen pohjalle rakennettiin 1700-lu-

17 Vertaa Matinolli 1969a, 665–681.
18 Kartalla merkinnät: ”Stenigt Land Med Små Graan Skoug”, ”Lågt Land och Måsig 

Grund Med Gran Litet Tall och Biorcg Skog”. (Oulun lääni, Haapavesi, Haapajär-
ven kylä. Höjer, Erik, 1727).

19 Vertaa Matinolli 1969a, 400–402.
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Kartta 36. Ote Haapaveden kylän tiluk-
sia kuvaavasta kartasta vuodelta 1761. 
Kartalla näkyy Haapajärven kappeliseu-
rakunnan kirkko (Hapajärwi Kyrcka). Kir-
kon läheisyydessä, kirkonkylän nykyisen 
keskustan alueella, sijaitsevat mm. Pirko-
lan (maarekisterinumero 246) ja pappi-
la Paakkilan (maarekisterinumero 297) 
maatilat, tilojen pellot ja niityt sijoittuvat 
lohkoina tilakeskusten ympärille.
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vun lopulla Oulaisiin johtava maantie20. Kirkon itäpuolella tie kääntyy 
pohjoiseen kohti Ainalin kylää ja Pirnesjärveä (väg til Ajnali By och Pir-
nis). Kirkon koillispuolella tien varressa, pappilan pihapiiriin johtavan 
tien risteyksessä, sijaitsee pitäjänmakasiini (Capell Magasin). Tieltä er-
kanee paikoin yksittäisiin pihapiireihin peltojen halki johtavia teitä21. 
Kirkon kohdalla jokea myötäilevältä tieltä johtaa tie rantaan (utlagt till 
Kyrckovall).

Maatilojen pihapiirit on merkitty kartoille osittain taloa kuvaavilla sym-
boleilla, osittain oletettavasti todellisen tilanteen mukaan tarkasti piir-
rettyinä, erillisistä rakennuksista koostuvina kokonaisuuksina. Pihapii-
rit muodostuvat useista erillisistä asuin- ja talousrakennuksista, jotka 
useimmissa tapauksissa ryhmittyvät yhden, perusmuodoltaan nelikul-
maisen ja nurkista avoimen pihapiirin ympärille. Asuinrakennukset ovat 
muita rakennuksia kookkaampia – useimmissa pihapiireissä on yksi, jois-
sakin kaksi tai kolme muita rakennuksia suurempaa asuinrakennusta. 
Osa rakennuksista, kuten aittarakennukset ja palovaaralliset rakennuk-
set kuten riihet ja saunarakennukset, sijoittuvat pihapiirien ulkopuolelle 
sitä lähimpänä sijaitsevien peltotilkkujen reunoille, pihapiiriin johtavan 

20 Vertaa Porma 1948, 178. Pyhäjärveltä rannikolle kulkevan tien linjaus näkyy C. 
P. Hällströmin vuonna 1798 julkaistulla kartalla. (Charta öfver Uleåborgs Höfdin-
gedöme. C. P. Hällström, 1798). Vuosina 1760–1761 laadituilla kartoilla näkyvän 
tien linjaus noudattaa pääpiirteissään nykyisen Vanhatien linjausta.

21 Analyysikartoille on merkitty vain päätiet.
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tien varrelle tai rantaan laidunalueisiin rajoittuvien peltolohkojen reu-
noille. Kappeliseurakunnan pappila Paakkila muodostuu kahdesta vie-
rekkäisestä pihapiiristä, asuinpihasta ja talouspihasta (kartalla merkintä 
Ladugård). Pappilaan kuuluu kartan mukaan yhteensä 15 erillistä raken-
nusta. Kartalle on merkitty myös peltolohkoja ympäröivät aidat.

5.2. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa

Haapaveden kunnan alueella asutus keskittyi 1800-luvun jälkipuoliskol-
la Pyhäjokilaaksoon, joen sekä siihen laskevien kapeiden sivujokien ja 
vesistöön kuuluvien järvien rannoille. Jokilaaksoa ympäröivät lähes asu-
mattomat suo- ja metsäalueet. Asutuksen painopiste oli pitäjän keskel-
lä sijaitsevan suuren järven, Haapajärven, ympäristössä, Pyhäjokea ym-
päröivillä viljavilla mailla. Kunnan suurin asutuskeskus oli Haapajärven 
pohjoispuolelle rakentunut Haapaveden kirkonkylä, josta kasvoi 1900-lu-
vun alkuvuosikymmenille mennessä suurikokoinen ja vilkas kirkonky-
lä.22

Päätös Haapaveden kunnan perustamisesta tehtiin vuonna 1866.23 En-
simmäisiä kunnallisia toimia olivat uuden pitäjänmakasiinin rakennutta-
minen ja proomun rakentaminen Pyhäjoen ylityspaikalle. Kirkonkylään 
rakennettiin 1800-luvun lopulla useita julkisia rakennuksia kunnallis-
hallinnon ja kunnan vastuulla olevien toimien tarpeisiin. Kunnan vas-
tuulle kuuluivat mm. teiden, siltojen ja kestikievarien ylläpito. Kunnan 
ensimmäinen toimitalo, kirkon pohjoispuolella rinteessä sijaitseva raken-
nus jossa toimivat pitäjäntupa ja kunnan ensimmäinen kansakoulu, val-
mistui vuonna 1870.24 Vuonna 1891 Haapavedelle perustettiin vaivaista-
lo, jota varten hankittiin kirkonkylältä Vattumäen tila. Vaivaistalon yhte-
yteen sijoitettiin mielisairaiden hoitopaikka.25

Haapaveden kirkonkylään syntyi 1800-luvun lopulla runsaasti palvelui-
ta. Pyhäjokilaakson ensimmäinen postitoimisto perustettiin Haapave-
delle vuonna 1870.26 Ensimmäinen kauppa sai toimiluvan vuonna 1862. 
Kunnan alueella oli 1880-luvulla viisi kauppiasta, kauppaliikkeet keskit-
tyivät kirkonkylään. Yksityisistä kauppaliikkeistä kaksi, kokkolalaisen 
tukkukauppias Björklundin kauppaliike sekä kauppias Juho Väänäsen 
kauppaliike, olivat selvästi muita suurempia ja paikkakunnan liike-elä-
män kannalta merkittävämpiä. Niistä Väänäsen kauppaliikkeestä kasvoi 
1900-luvun vaihteessa Keski-Pohjanmaan alueen suurin vähittäis- ja tuk-
kukauppaa harjoittava yritys. Liikkeen menestys ja sen harjoittama maa-
kunnallinen ja ulkomaille saakka ulottuva liiketoiminta lisäsivät Haapa-
veden kirkonkylän merkitystä maakunnallisena liikekeskuksena. Kaup-
22 Ojanperä 1973, 57.
23 Sariola 1948, 48–49, 71.
24 Toivanen 1948, 71–75; Ruokonen 1948b, 106; Kinos 1973, 251–255. Haapaveden 

kirkonkylän kansakoulu oli Pyhäjokialueen ensimmäinen kansakoulu. Raken-
nus muutettiin 1960-luvun tienoilla kotiseutumuseoksi. (esim. Kinos 1973, 258). 
Vuonna 2008 kansakoulurakennuksessa toimi koulumuseo.

25 Toivanen 1948, 81–82; Härkönen 1973, 567–569).
26 Viitaniemi 1973, 221.



Kuva 81. Haapaveden kirkonkylä 
1900-luvun alkuvuosina. Kirkko ja tapuli 
hallitsevat avointa maisemaa muita kook-
kaampina maamerkkirakennuksina. Jokea 
myötäilevään maantiehen tukeutuva kir-
konkylänraitti erottuu kuvassa taustalla, 
jokea reunustavien avointen viljelysaluei-
den takana.
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piaat olivat paikkakunnan merkkihenkilöitä, jotka osallistuivat myös 
muun elinkeinoelämän kehittämiseen sekä kunnallispolitiikkaan. Yksi-
tyisten kauppaliikkeiden ohella kirkonkylässä toimi Haapaveden Osuus-
kauppa vuosina 1903–1905 ja edelleen vuodesta 1915 lähtien.27 Pankki-
toimintaa edustivat vuonna 1890 perustettu Haapaveden Säästöpankki, 
1906 perustettu Haapaveden Osuuskassa sekä 1919 perustetut Kansallis-
Osakepankin ja Pohjolan Osakepankin toimipaikat.28

Ennen maanteiden rakentamista pitäjän tärkein liikenneväylä oli sisä-
maasta Pohjanlahden rannikolle johtava Pyhäjoki. 1800-luvun lopulla 
joella harjoitettiin myös vaatimatonta laivaliikennettä. Joella kulkevat 
höyrypaatti Aino ja moottorikäyttöiset veneet kuljettivat sekä tavaraa 
että matkustajia. Vesiliikenteen merkitys väheni 1900-luvun alussa tie-
verkon parantumisen ja autojen lisääntymisen myötä.29

Aina 1800-luvun alkupuolelle saakka tiestö oli Haapaveden kunnan alu-
eella kehittymätöntä.30 1790-luvulla rakennettu, Pyhäjoelta Oulaisten ja 
Haapaveden kautta Kärsämäelle ja edelleen Pyhäjärvelle johtava maan-
tie, vanha pitäjäntie, oli vielä 1800-luvun alussa vaatimaton ja paikoin 
huonossa kunnossa, eikä sitä luokiteltu varsinaiseksi maantieksi.31 Kul-
kuyhteydet paranivat 1800-luvun puolivälin tienoilla, jolloin rakennet-
tiin uusia teitä ja parannettiin vanhoja. Suuri osa tietöistä tehtiin hä-
täapumäärärahojen tuella. Vuonna 1846 valmistui auttavaan kuntoon 
Haapavedeltä Paskojan (Ojakylän) kautta Pulkkilaan johtava poikittais-
tie. Tien valmistuminen paransi jokilaaksojen välisiä yhteyksiä.32 Tie yh-
distyi Pyhäjoen pohjoispuolella kulkevaan vanhaan pitäjäntiehen kirkon-

27 Ahonen 1973, 228–233, 237–238.
28 Toivanen 1948, 80; Ahonen 1973, 243–246.
29 Viitaniemi 1973, 203.
30 Esim. Kenraalikuvernööri Zakrevskin kokoelman asiakirjojen mukaan Haapa-

vedellä ei vielä 1820-luvun puolivälissä ollut mailiakaan maantietä – sen sijaan 
kunnan alueella todennäköisesti oli pitäjänteitä ja kyläteitä, jotka eivät täyttäneet 
maanteille tuolloin asetettuja vaatimuksia. (Viitaniemi 1973, 197).

31 Porma 1948, 178; Viertola 1974, 133.
32 Vilmusenaho 1984, 197; Viertola 1974, 164–165.



Kuva 82. Näkymä Kylpyläsaaresta kohti 
kirkonkylää 1930-luvulla. Kylpyläsaaresta 
joen pohjoisrannalle johtaa vuonna 1933 
valmistunut silta.
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kylän keskustan itäpuolella.33 Haapavedeltä Vatjusjärven kautta Nivalaan 
johtavan yhdystien rakennustyöt aloitettiin 1840-luvun lopulla, ja tie 
valmistui 1800-luvun puolivälin tienoilla. Tie kulki Haapaveden kirkolta 
joen yli ja Kylpyläsaaren läpi etelään. 1860-luvulla valmistui Haapave-
deltä Ainalin kautta kulkeva Karhukankaan tie, joka rakennettiin van-
han kylätien pohjalle. Liikenne Haapavedeltä Oulaisiin johtavalla tiellä 
vilkastui 1860-luvun lopulla, kun Oulaisista tuli rautatien rakentamisen 
myötä asemapaikkakunta.34 Korjaustöistä huolimatta tiet olivat 1800-lu-
vun lopulla yhä vaatimattomia ja kelirikon aikaan huonossa kunnossa.35

Tieyhteydet lisääntyivät ja tiestön kunto parani 1900-luvun kuluessa. 
Kuntaan rakennettiin uusia teitä ja siltoja ja vanhoja teitä parannettiin. 
1900-luvun alussa rakennettiin ns. Pyhäjoen eteläpuolinen tie, joka alkoi 
kirkonkylän halki etelään johtavalta Haapaveden-Nivalan tieltä ja kulki 
jokea myötäillen Vattukylän kautta Kärsämäelle, sekä ns. Pyhäjoen poh-
joispuolinen tie, joka kulki joen pohjoisrantaa myöten Kärsämäelle. Li-
säksi 1900-luvun alkupuoliskolla rakennettiin useita Pyhäjokivarteen ja 
jokea ympäröivien järvien rannoille syntyneitä kyliä toisiinsa yhdistäviä 
maanteitä. Tiestön parantaminen kohensi myös autoliikenteen edellytyk-
siä – toisaalta autoliikenteen lisääntyminen 1920-luvulta lähtien asetti 
33 Relander 1992, liitekartta, Haapaveden seurakunnan talot, torpat ja mäkituvat 

vuonna 1890. Tien linjaus noudattaa pääpiirteissään nykyisen Vanhatien-Sulka-
kyläntien linjausta.

34 Viitaniemi 1973, 197; Viertola 1974, 165.
35 Tuon ajan sanomalehtikirjoituksen mukaan: ”Kun sulan aikana syksyllä tuli kir-

konkylälle, sielläkös siiwo oli. Eipä missään päässyt kuivin jaloin kulkemaan. Sir-
kusten woimisteliat olisivat kadehtineet niitä hyppyjä ja loikahduksia, joita yksin 
lihawat emännätkin, muista puhumattakaan, tekiwät.” (Viitaniemi 1973, 200).



Kuva 83. Linja-autoja Haapaveden Osuus-
kaupan edustalla vuonna 1933.
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tiestön laadulle uusia vaatimuksia. Haapavedellä oli 1920-luvulla useita 
autoalan yrittäjiä, jotka harjoittivat mm. kuorma- ja linja-autoliikennet-
tä.36

Kirkonkylän keskustasta kuljettiin Haapajärven yli järven eteläpuolisille 
alueille ja Nivalan suuntaan johtavalle maantielle aina 1900-luvun alku-
puolelle saakka proomulla ja veneillä. 1920-luvun puolivälissä ylityspai-
kalle rakennettiin lossi. Kylpyläsaaren kohdalta järven yli johtava silta 
valmistui lopulta vuonna 1933.37

Haapavesi oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa tunnettu koulupi-
täjä. Kunnallisten kansakoulujen ohella kunnan alueella toimi oppikoulu 
sekä useita yksityisiä, ammattiin valmistavia kouluja. Oppikoulutasoinen 
Haapaveden yhteiskoulu aloitti toimintansa vuonna 1919. Yhteiskoulun 
kookas kaksikerroksinen, mansardikattoinen rakennus valmistui vuon-
na 1920 kirkonkylän keskustan koillispuolelle, kunnan pappilalta vuok-
raamalle peltoalueelle. Perustamisensa aikaan Haapaveden yhteiskoulu 
oli Oulun läänissä ainoa maaseudulla toimiva oppikoulu. Aina 1960-lu-
vulle saakka Haapaveden yhteiskoulu oli merkittävä opiskelupaikka, jon-
ka oppilaat olivat kotoisin laajalta alueelta ympäri Pohjois-Pohjanmaata. 
Vuonna 1925 koulu muutettiin yliopistoon johtavaksi, ja ensimmäiset yli-
oppilaat valmistuivat vuonna 1928. Yhteiskoulun perustaminen ja toi-

36 Viitaniemi 1973, 201–203, 214–218.
37 Viitaniemi 1973, 204–208. Vuonna 1933 valmistunut silta korvattiin uudella sil-

lalla vuonna 1972.



Kuva 84. Haapaveden kansanopiston 
päärakennus. Kuva on otettu pian raken-
nuksen valmistumisen jälkeen, hirsiseinät 
ovat kuvassa vielä vuoraamattomat. Ul-
koseinät verhottiin laudoituksella vuonna 
1930 ja maalattiin vuonna 1935.

5. Haapavesi – suuri kirkonkylä kauniilla paikalla

198

minta lisäsivät Haapaveden merkitystä ja tunnettavuutta koulupitäjänä.38 
1800-luvun lopulta lähtien Haapavedelle perustettiin useita yksityisiä 
kouluja. Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulu (vuodesta 1931 lähtien 
Haapaveden emäntäkoulu) aloitti toimintansa vuonna 1893, ja Haapave-
den kansanopisto vuonna 1896.39

Koulurakennukset erottuivat muusta rakennuskannasta ja niillä oli kult-
tuuriympäristössä merkittävä asema. Haapaveden kasvitarha- ja keitto-
koulu sijaitsi vuodesta 1907 lähtien kirkonkylän keskustan itäpuolella, 
Mustikkalahtea kohden viettävällä rinteellä sijaitsevalla Alamaan tilalla. 
Koulun päärakennuksen suunnitteli vuonna 1907 arkkitehti Wivi Lönn. 
Koulua ympäröi puutarha, josta muodostui 1920–1930-lukujen kuluessa 
tunnettu nähtävyys.40 Myös Haapaveden kansanopiston päärakennuksen 
suunnittelusta vastasi arkkitehti Wivi Lönn. Rakennus valmistui vuonna 
1925.41 Kookas rakennus sijoittui keskeiselle paikalle kirkonkylän kes-
kustaan, Haapajärveä kohti viettävälle rinteelle, missä se näkyi merkki-
rakennuksena kauas.42

38 Kinos 1973, 261–267; Ruokonen 1948a, 124.
39 Sekä emäntäkoulun että kansanopiston perustamisen taustalla vaikutti 1800-lu-

vun lopun kansallisuusliike, joka korosti kansansivistystyön merkitystä. Kansan-
opetuksen tavoitteena oli lisätä maaseudulla käytännön töissä tarvittavia am-
mattitaitoja ja tietoja: emäntäkoulussa opetettiin puutarhanhoitoa ja kotitaloutta, 
kansanopistossa maataloutta ja kotitaloutta. (Kinos 1973, 268–276).

40 Vertaa Kinos 1973, 268–269; Pöyhönen (toim.) 1992, 122–129; Pöyhönen 1973, 
18.

41 Kinos 1973, 272–276; Turunen (toim.) 1996, 74–75.
42 Vertaa esim. Mikkonen 1948, 110.



Kuva 85. Onnelan talo 1900-luvun alus-
sa. Haapajärveä kohden viettävällä rinteel-
lä on viljelyskäytössä olevia peltomaita. 
Peltolohkoja ja teitä rajaavat riukuaidat.
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Haapaveden kirkonkylässä oli 1900-luvun alussa useita komeita yksityis-
taloja. Yksi niistä oli vuonna 1865 valmistunut kruununvouti Sandmanin 
rakennuttama Onnela, joka sijaitsi kirkonkylän keskustassa kirkon län-
sipuolella. Onnela erottui muista kirkonkylän rakennuksista niitä kook-
kaampana.43 Osittain kaksikerroksisen rakennuksen julkisivuissa oli uus-
renessanssille tyypillisiä koristeaiheita. Onnelan pihapiirissä sijaitsevissa 
rakennuksissa toimivat ajan mittaan mm. kunnanvirasto, kauppa, pos-
tikonttori ja meijeri, yksityinen Lagerstamin alkeiskoulu sekä osuuskas-
sa.44 Vuonna 1954 Onnelan päärakennus ja tontti siirtyivät osuuskassan 
omistukseen. Rakennus purettiin 1970-luvun vaihteessa, ja paikalle ra-
kennettiin Haapaveden Osuuspankin liikerakennus.45

Kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevassa saaressa toimi 1900-luvun vaih-
teessa kylpylä. Kylpylaitos, joka tunnettiin nimellä ”Haapavesi Badhus” 
perustettiin vuonna 1887. Kylpylä toi paikkakunnalle kylpyvieraita, jotka 
majoittuivat kirkonkylän taloihin. Kylpylän toiminta lakkautettiin kan-
nattamattomana vuonna 1926.46

Haapavedellä tärkein elinkeino oli 1900-luvun alkupuolella maatalous. 
Varsinaisen maanviljelyksen ohella pitäjässä harrastettiin puutarhavilje-
lyä, mikä oli pääasiassa Alamaan tilalla toimivan Haapaveden emäntä-
koulun ansiota. Teollinen toiminta oli vielä 1900-luvun alussa vähäis-

43 Esim. Aaltonen 2004, 7–8.
44 Aaltonen 2004, 22; Ahonen 1973, 244; Ruokonen 1948b, 108; Kauppinen 1973, 

536.
45 Aaltonen 2004, 75, 83.
46 Aaltonen 2004, 25–26; Härkönen 1973, 576–577.
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tä. Kunnassa oli lähinnä pienimuotoista teollisuutta, kuten myllylaitok-
sia ja sahoja. Varsinainen huomattavampi teollistuminen tapahtui vasta 
1960-luvun alkupuolella.47

Vuonna 1928 Haapaveden kunnassa oli kirkonkirjojen mukaan 8 391 
asukasta. Asutus keskittyi Pyhäjokilaaksoon, missä pitäjän keskiosassa 
Haapajärven ympärillä asutus ja viljelysalueet ympäröivät jokea yhtä-
mittaisena asutusvyönä.48 Kunnan alueella oli kolme virallista, hallin-
nollisin perustein määriteltyä kylää, Haapajärvi, Mieluskoski ja Ainali, 
jotka muodostuivat virallisia kyliä pienemmistä asutuskeskittymistä.49 
Haapaveden kirkonkylä, joka kuului Haapajärven kylään, sijaitsi Pyhäjo-
kilaakson pohjassa Haapajärven pohjoisrannalla.50 Kunnassa oli yhteen-
sä 8 kansakoulua, 4 alakoulua ja 3 kiertokoulua sekä kahdeksanluok-
kainen yhteiskoulu, Kansanopisto ja Alamaan kasvitarhakoulu51. Yhdis-
tys- ja seuratoiminnan edustajina kunnassa oli mm. maamiesseura sekä 
useita nuorisoseuroja ja työväenyhdistyksiä. Kunnassa oli yhteinen kun-
nanlääkäri Kärsämäen kanssa, pääapteekki, piirilääkäri ja eläinlääkäri 
sekä kunnansairaala52. Kunnan alueella toimi 24 yksityistä kauppiasta ja 
osuuskauppa, jolla oli 4 haaramyymälää, säästöpankki ja yksityispank-
kien haarakonttoreita, kaksi postitoimistoa ja neljä postipysäkkiä sekä 
puhelinkeskus. Osuustoiminnallisia yrityksiä olivat osuuskaupan ohella 
mm. osuusmeijeri ja 6 osuuskassaa. Teollisuuslaitoksia olivat Sähkö Oy:n 
saha- ja myllylaitos, Maanviljelijäin mylly- ja saha-oy:n saha- ja myllylai-
tos, Mieluskosken saha- ja sähkölaitos, Joutennivan mylly- ja sahalaitos, 
Tapani Nikun suksipaja ja Haapaveden kotimarjala.53

Haapaveden kirkonkylä oli 1920-luvun lopulla edustava ja palveluraken-
teeltaan monipuolinen kirkonkylä. Kirkonkylän kehittämistä taajaväki-
seksi yhdyskunnaksi käsiteltiin ensimmäisen kerran kunnanvaltuustos-
sa vuonna 1923.54 Vuonna 1929 ilmestyneessä teoksessa Suomenmaa – 
maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja kuvaillaan Pyhä-
jokilaaksoa ympäröiviä asutus- ja viljelysalueita sekä Haapaveden kir-
konkylää maalailevaan sävyyn: ”Edullisimman vaikutuksen Haapaveden 
keskuslaakson asutusvyöstä matkailija saa, kun hän kauniina kesäpäivä-
nä saapuu sinne maantietä pitkin ylimaasta. Ajettuaan peninkulmittain 
yksitoikkoisia, kuolettavan ikäviä seutuja myöten, hänen eteensä odot-
tamatta aukeaa Martinmäeltä Haapajärveä ympäröivä vauras kulttuuri-
seutu; se on kauttaaltaan asuttua – yhtämittaisia peltoja ja niittyjä, joi-
den välissä vain siellä täällä talojen ympärillä on pieni metsätupsu. Itse 
kirkonkylä, joka levittäytyy laakson pohjassa järven pohjoisrannalla, on 

47 Rosberg & Hildén 1929, 164; Mäkinen 1973, 187.
48 Rosberg & Hildén 1929, 163.
49 Haapajärven kylään kuuluivat Karsikas, Kirkonkylä, Kytökylä, Vatjuskylä ja Vattu-

kylä; Mieluskoskeen Alasydänmaa, Mieluskoski, Ollala ja Salmenniemi ja Ainaliin 
Karhukangas, Ojakylä ja Vaitiniemi. (Rosberg & Hildén 1929, 159).

50 Rosberg & Hildén 1929, 163.
51 Alamaan kasvitarhakoululla tarkoitetaan kirkonkylässä Alamaan tilalla toimivaa 

kasvitarha- ja keittokoulua, joka tunnettiin vuodesta 1931 lähtien nimellä Haapa-
veden emäntäkoulu. (Vertaa Kinos 1973, 268–269).

52 Haapaveden sairaala oli ”Suomen pienin sairaala”, jossa oli kaksi potilashuonetta 
ja 8 sairaansijaa. (esim. Härkönen 1973, 572–573).

53 Rosberg & Hildén 1929, 159–160.
54 Ojanperä 1973, 57.
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taajaväkisen yhdyskunnan tapainen. Se on varmaankin komein Keski-
Pohjanmaan55 kirkonkylistä, ei tosin yhtä kaupunkimainen kuin esim. 
Oulainen, mutta paremmin rakennettu ja leimaltaan sivistyneempi, hie-
man huvilakaupungin luonteinen. Talot ovat upeita, useimmiten valkoi-
siksi maalattuja.”56 Seuraavaksi tekstissä korostetaan kirkonkylän moni-
puolisia palveluita: ”Siellä toimii mm. Keski-Pohjanmaan kansanopisto, 
8-luokkainen yliopistoon johtava yhteiskoulu ja Oulun läänin ensimmäi-
nen maalaiskansakoulu (per. 1870); siellä on useita isoja kauppapuoteja, 
osuusmeijeri, sähkölaitos ja höyrysaha, postitoimisto, puhelinkeskus ja 
kestikievari, säästöpankki sekä Kansallispankin ja Pohjolan osakepankin 
haarakonttorit, apteekki ja kunnansairaala, ym.; siellä asuvat kunnan-
lääkäri ja piirilääkäri, Haapajärven kihlakunnan, Piippolan tuomiokun-
nan ja Pyhäjoen metsänhoitoalueen virkailijat. Kirkon edustalla olevassa 
lehtevässä saaressa on kylpylaitos (per. 1887), jossa kesäisin käy satakun-
ta kylpyvierasta.”57

Vuonna 1948 ilmestyneessä kotiseututeoksessa Haapavesi ennen ja nyt 
I kuvaillaan kirkonkylän kauneutta: ”Todellisen keskuksen muodostaa 
pitäjän keskellä sijaitseva kirkonkylä, josta tiet säteilevät länteen, itään, 
etelään ja pohjoiseen. Se on luontonsa puolesta kauneimpia, oikea kei-
das, ei vain Pohjanmaalla vaan koko Suomessa. Valkoiseksi maalattuine 
taloineen, kauppoineen, kouluineen ja pensasaitoineen on sillä vanhan 
kulttuurin miellyttävä leima.”58

5.2.1. Haapaveden kirkonkylä vuosina 1870 ja 1919 – kartta-
analyysi

Haapaveden kirkonkylää vuonna 1870 kuvaavalla kartalla asutus ja vil-
jelysalueet muodostavat edelleen, samoin kuin vuosina 1727 ja 1760–
1761 laadituilla kartoilla, Pyhäjokeen selkeästi tukeutuvan nauhamaisen 
kokonaisuuden. Haapajärven pohjoisrannalla sijaitsevista maatiloista on 
kartalla mainittu nimeltä Matala, Alatalo, Huikari, Rautio, Pirkola (myö-
hemmin Onnela), Marttala (Tähtelä), Haapaveden seurakunnan pappila 
Paakkila59, Huikari ja Karvonen. Tilat sijaitsevat edelleen vanhoilla pai-
koillaan. Peltoalueet60 sijoittuvat tilakeskusten ympärille, tien ja Pyhä-
joen väliin rajautuville alueille. Niityt myötäilevät jokirantoja kapeina, 
nauhamaisina vyöhykkeinä. Osa niitystä sijoittuu asuttua jokilaaksoa 
ympäröiville takamaille. Analyysikartalla valkoisena näkyvillä, viljelys-
alueiden ja kaukoniittyjen väliin rajautuvilla alueilla, on raivaamattomia 
metsä- ja suomaita sekä kallioisia kumpareita61.

55 Tuolloin Haapavesi kuului hallinnollisesti Keski-Pohjanmaan maakuntaan.
56 Rosberg & Hildén 1929, 163.
57 Rosberg & Hildén 1929, 163.
58 Metso 1948, 13.
59 Pappila on merkitty kartalle kappalaisen virkatalona (Paakkila Kap.b), vaikka 

kappeliseurakunnasta oli tullut itsenäinen kirkkoherrakunta vuonna 1863. (Ver-
taa Matinolli 1973, 31).

60 Kartalla ei ole esitetty kaikkia tuolloin olemassa olevia peltoalueita. Kartalle ei 
ole piirretty esim. kirkon länsipuolella sijaitsevat Huikarin tilan peltoja. Peltoalu-
eet näkyvät kuitenkin sekä tätä karttaa vanhemmissa että uudemmissa, vuosina 
1760–1761 ja vuonna 1919 laadituilla kartoilla.

61 Pitäjänkartalle ei ole merkitty korkeuskäyriä. Alueen korkeussuhteita voidaan tar-
kastella vuoden 2001 peruskartan pohjalle laaditun analyysikartan avulla. (Ver-
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Pyhäjokea myötäilevä maantie noudattaa edelleen samaa linjausta kuin 
vuosien 1760–1761 kartoilla.62 Kirkko (Hapajärvi Ka) on merkitty kartal-
le vanhan kirkon paikalle vuonna 1784 valmistuneen ristikirkon muotoa 
mukailevalla symbolilla. Kirkon vierelle sijoittuva tapuli on merkitty kar-
talle tekstillä Klocktornet. Kirkon pohjoispuolella sijaitsee sotilasharjoit-
telukenttä63, joka on merkitty kartalle tekstillä Exersis plats.

Kartalla näkyvät myös Pyhäjoen eteläpuolella sijaitsevat alueet. Asutus 
on joen eteläpuolella selvästi harvempaa kuin joen pohjoispuolella kirk-
koa ympäröivillä alueilla. Maatilat sijoittuvat joen varrelle harvana nau-
hana, tilakeskuksia ympäröivät pienet pelto- ja niittyalueet. Niiden ym-
pärillä on laajoja raivaamattomia, rakentamattomia suo- ja metsäalueita.

Vuonna 1919 laaditulla pitäjänkartalla asutus ja viljelysalueet sijoittuvat 
edelleen vanhoille paikoilleen Pyhäjokilaaksoon. Viljelysalueiden määrä 
ei ole vuosien 1760–1761 tilanteeseen verrattuna merkittävästi lisäänty-
nyt. Samoin kuin vuosien 1760–1761 ja 1870 kartoilla, joen pohjoisran-
nalla jokea reunustavat laajat viljelysalueet, niistä pääosa rajautuu joen 
ja sitä myötäilevän vanhan maantien väliselle alueelle. Myös tien poh-
joispuolella on paikoin pieniä, metsän ympäröimiä peltotilkkuja. Niitty- 
ja laidunmaat sijoittuvat jokirantaan kapeina nauhoina sekä suurina loh-
koina jokilaaksossa sijaitsevan viljelysvyöhykkeen pohjoispuolelle, asu-
mattomien metsä- ja suoalueiden lomaan. Joen eteläpuolella sijaitsevat 
peltoalueet ovat asutuksen lisääntymisen myötä laajentuneet, jokiran-
nassa on laajoja yhtenäisiä niittyalueita. Vanha asutus tukeutuu jokeen. 
Vanhat, vuosien 1727, 1760–1761 ja 1870 kartoilla näkyvät maatilat – 
joen pohjoispuolella sijaitsevat Alatalo, Tähtelä, Paakkila ja Huikari, ja 
joen eteläpuolella sijaitsevat Morko ja Huiska – sijaitsevat entisillä pai-
koillaan viljelysalueiden keskellä.

Asutuksen määrä on 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kuluessa li-
sääntynyt selvästi. Uudet asuinpaikat, joista pitäjänkartalla mainitaan 
nimeltä Mäkitalo, Kunnas, Kujansaari, Ollanketo, Kytölä ja Onnela, si-
joittuvat maantien varrelle kirkon luoteispuolelle. Kirkon pohjoispuolel-
le sijoittui myös vuonna 1870 valmistunut pitäjäntupana ja kansakoulu-
na toimiva rakennus. Asuinpaikkojen sijainti suhteessa vesistöön ja tie-
hen poikkeaa alueen vanhalle asutukselle tyypillisistä ominaispiirteistä 
– asuinpaikat tukeutuvat tiehen ja ne muodostavat kokonaishahmoltaan 
nauhamaisen kokonaisuuden.

Pyhäjoen pohjoisrannalla kulkeva, Oulaisista Kärsämäelle johtava maan-
tie noudattaa pääpiirteissään samaa linjausta kuin vuosina 1760–1761 ja 
1870 laadituilla kartoilla.64 Kirkon luoteispuolella, Kytölän ja kirkon ohi 

taa analyysikartta, Haapaveden kirkonkylä vuonna 2001).
62 Kartalle ei ole merkitty vuonna 1846 valmistunutta, Haapavedeltä Paskojan (Oja-

kylän) kautta Pulkkilaan johtavaa tietä, joka erkanee vanhalta maantieltä kirkon-
kylän keskustan itäpuolella. Tie näkyy vuoden 1955 kartalla.

63 Vertaa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Ou-
laisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen 
seutukunta 1993, 41.

64 Kartalle ei ole merkitty vuonna 1846 valmistunutta, Haapavedeltä Paskojan (Oja-
kylän) kautta Pulkkilaan johtavaa tietä, joka erkanee vanhalta maantieltä kirkon-
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jokirantaan johtavan tien risteyksen välisellä alueella, vanha maantie on 
vuosien 1870 ja 1919 välisenä aikana linjattu kulkemaan ylempänä rin-
teessä kuin tätä vanhemmilla kartoilla. Joen eteläpuolella näkyy Haapa-
vedeltä Nivalaan johtava maantie. Siitä itään erkanee Pyhäjoen eteläpuo-
lella Vattukylän kautta Kärsämäelle johtava maantie.

5.2.2. Haapaveden kirkonkylä vuonna 1955 – kartta-analyysi

Haapaveden kirkonkylää vuonna 1955 kuvaavalla kartalla viljelysaluei-
den ja asutuksen sijainti noudattaa edelleen samoja periaatteita kuin tätä 
vanhemmilla kartoilla. Keskustan alueella viljelysalueet sijoittuvat sa-
moille paikoille kuin vuosina 1760–1761 laadituilla kartoilla. Pyhäjokea 
ja Haapajärveä kohti viettävään rinteeseen sijoittuva asuttujen ja viljel-
tyjen alueiden muodostama vyöhyke on kapea, samoin kuin 1700-luvul-
la, keskustan pohjoispuolella sijaitsevat laajat raivaamattomat metsä- ja 
suoalueet ulottuvat miltei keskustaan saakka. Kirkonkylän pohjoispuo-
lella vuoden 1919 kartoilla näkyvät niittyalueet on 1900-luvun kuluessa 
raivattu viljelyskäyttöön. Laajimmat yhtenäiset viljelysalueet sijoittuvat 
Haapajärven koillispuolelle, missä maasto on tasaisempaa65 kuin kirkon-
kylän keskustan seudulla. Vanhimmat asuinpaikat, joista kartalla maini-
taan nimeltä Pokela, Herrala, pappila (Paakkila), Rantahuikari (entinen 
Huikari), Morko ja Huiska, sijaitsevat viljelysalueiden keskellä lähellä jo-
kea. Asutus muodostuu useiden rakennusten rajaamista nelikulmaisista, 
nurkista avoimista pihapiireistä.

Pyhäjoen pohjoispuolella Pyhäjoelta Oulaisten ja Haapaveden kautta Kär-
sämäelle johtava vanha maantie noudattaa samaa linjausta kuin vuoden 
1919 pitäjänkartalla – kirkon luoteispuolella tie kulkee ylempänä rintees-
sä kuin vuosien 1760–1761 ja 1870 kartoilla. Kirkonkylän keskustassa 
vanhalta tieltä pohjoiseen erkanee Ollalan ja Salmenniemen kyliin joh-
tava maantie66, joka on rakennettu 1930-luvulla. Keskustan itäpuolella 
Pyhäjoen pohjoisrannalla kulkevasta maantiestä erkanee Haapavedeltä 
Paskojan (Ojakylän) kautta Pulkkilaan johtava, vuonna 1846 valmistu-
nut maantie. Raitilta kirkon ohi etelään ja edelleen joen yli ja Kylpyläsaa-
ren läpi kulkee Haapavedeltä Nivalaan johtava, 1800-luvun puolivälin 
tienoilla valmistunut maantie.

Kirkonkylän alueelle 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa muodostunut 
asutus tukeutuu selkeästi maastonmuotoihin ja niitä myötäilevään tie-
hen. Kirkonkylän keskusta on 1900-luvun kuluessa rakentunut vanhan 
maantien varrelle, Haapajärveä kohti laskevassa rinteessä sijaitsevan kir-
kon pohjois- ja luoteispuolelle. Keskusta-alue erottuu analyysikartalla 
tietä tiiviinä nauhana rajaavien rakennusten muodostamana tihentymä-
nä. Keskustassa muita suurempina merkkirakennuksina erottuvat kirkko 
sekä raitin eteläpuolelle rinteessä sijaitseva kansanopiston kookas pää-
rakennus. Tien ja joen välisellä alueella sijaitsevat peltoalueet rajautuvat 

kylän keskustan itäpuolella. Tie näkyy vuoden 1955 kartalla.
65 Vuoden 1955 peruskartalle ei ole merkitty lainkaan korkeuskäyriä. Maastonmuo-

dot näkyvät vuoden 2001 peruskartan pohjalle laaditulla analyysikartalla. (Ver-
taa analyysikartta, Haapaveden kirkonkylä vuonna 2001).

66 Vertaa Viitaniemi 1973, 202.
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tiehen tukeutuvan keskusta-alueen ulkopuolelle, mutta keskustan ja joen 
välissä on edelleen viljelyskäytössä olevia peltomaita. Keskustan länsi-
puolella pihapiireistä muodostuva asutus tukeutuu vanhaan maantiehen. 
Tietä myötäilevän asutusvyöhykkeen molemmin puolin avautuvat laajat 
peltoalueet. Peltoalueet työntyvät paikoin myös pihapiirien lomaan, asu-
tus ja viljelysalueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Keskustan 
koillispuolella, vanhan maantien ja pohjoiseen Ollalan kylään johtavan 
tien väliin rajautuvalla alueella, on valtion omistamalle maalle, vanhan 
sotilasharjoittelukentän paikalle, ennen 1900-luvun alkupuolella puo-
liväliä syntynyttä asutusta67. Pappilan pohjoispuolella tien varressa on 
pappilan entisille peltoalueille jälleenrakennuskaudella 1940-luvun lo-
pussa rakentunutta asutusta, noppamaisten rakennusten rivistö erottuu 
kartalla yhtenäisenä kokonaisuutena.

5.3. Kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava 1962

Haapaveden kunnanvaltuusto anoi Oulun lääninhallitukselta rakennus-
suunnitelman laatimista kirkonkylää varten vuonna 1947. Anomuksessa 
mainittiin kirkonkylän kasvaneen suureksi ja tiiviiksi yhdyskunnaksi il-
man minkäänlaista ohjausta, mikä aiheutti ongelmia. Anomuksen mu-
kaan kirkonkylän alueella asui noin 1,5 km² laajuisella alueella yli 900 
asukasta yhteensä 158 asuinrakennuksessa, eikä rakennettaessa ollut 
noudatettu mitään edeltäkäsin tehtyä suunnitelmaa, ja liikenne, palo-
turvallisuus- ja kauneusnäkökohdat sekä terveydelliset näkökohdat oli-
vat tästä johtuen jääneet toisarvoiseen asemaan. Vuonna 1951 annetus-
sa lääninhallituksen päätöksessä määriteltiin kaavoitettavan alueen rajat 
ja alueelle määrättiin rakennuskielto. Kaava-alueelle laadittu rakennus-
suunnitelmamittaus valmistui vuonna 1953, minkä jälkeen lääninhalli-
tus kehotti rakennushallitusta määräämään rakennussuunnitelman laa-
tijaksi sopivan arkkitehdin.68

Alustavan kaavasuunnitelman laati rakennushallituksessa arkkitehti Sal-
me Setälä, kaava on päivätty 29.4.1957. Sen pohjalta lopullisen raken-
nuskaavan laativat Oulun lääninrakennustoimistossa vuonna 1961 lää-
ninarkkitehti Mikko Huhtela ja tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kal-
liokoski. Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava69 vahvistettiin Oulun 
lääninhallituksessa 30.6.1962.

Rakennuskaava-alue käsitti 213 ha suuruisen maa-alueen Haapajärven 
pohjoispuolella. Kaava-alueeseen kuuluivat Haapajärven pohjoispuolel-
la sijaitsevan kirkon ympärille Pyhäjokea myötäilevän vanhan maantien 
varrelle rakentunut kirkonkylän keskusta ja sitä ympäröivät alueet. Kaa-
va-alue rajautui olemassa olevan taajamarakenteen mukaan: siihen kuu-
67 Vertaa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Ou-

laisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen 
seutukunta 1993, 41. Muistumana alueen historiasta on alueella sijaitsevan kuja-
tien nimeksi annettu Sotilaankuja. (Haapavesi, osoitekartta, 2008).

68 Kauppinen 1973, 555.
69 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, läänin-

arkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
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luivat osaksi kirkonkylän keskusta-aluetta hahmottuvat, maantiehen tii-
viisti tukeutuvat alueet. Rakentaminen harveni kohti kaava-alueen reu-
noja, kirkonkylän keskustaa ympäröivät harvaan rakennetut viljelysalu-
eet rajautuivat kaava-alueen ulkopuolelle. Kirkonkylän keskustan etelä-
puolella kaava-alue ulottui Pyhäjokeen saakka.

Kirkonkylän keskustan ympärille joen varrelle, tuolloin vielä viljelyskäy-
tössä oleville ranta-alueille, oli kaavoitettu pääasiassa omakotirakennus-
ten ja muiden enintään kahden perheen talojen (AO), asuinrakennusten 
(A2 I)70 sekä asuinrivitalojen (Ar I)71 korttelialueita. Rantapeltojen kes-
kellä sijaitsevien vanhojen tilakeskusten alueet oli kaavassa määritelty 
omakotirakennusten (AO) korttelialueiksi72. Ranta-alueille asuinkortte-
leiden väliin sijoittui paikoin laajoja yhdistettyjen teollisuus- ja varasto-
rakennusten (TTV) korttelialueita73. Asuinrakennusten tai teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueille ei määritelty tehokkuuslukuja, ker-
roskorkeuksia eikä rakennusten paikkoja, tonttijako oli esitetty ohjeelli-
sena74. Asuinalueiden ja teollisuuskäyttöön varattujen alueiden lomaan 
rajautui laajoja viheralueita, jotka oli määritelty puistoalueiksi (P). Kaa-
va-alueella ei ollut lainkaan viljelyskäyttöön tarkoitettuja maatalousalu-
eita, viljelysalueet rajautuivat kirkonkylän rakennuskaava-alueen ulko-
puolelle. Kaava-alueen pohjoisreunalle, tuolloin vielä rakentamattomille 
alueille, oli kaavoitettu omakotirakennusten ja muiden enintään kahden 
perheen talojen (AO) korttelialueita, pääteitä reunustavat korttelit oli 
määrätty yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen (ALK) korttelialueik-
si.

Rakennuskaavassa oli varauduttu kirkonkylän keskusta-alueen laajene-
miseen sekä kaupallisten palvelujen määrän voimakkaaseen lisääntymi-
seen. Kaavassa keskusta-alue tukeutui selkeästi kirkonkylänraittiin (kaa-
vassa Vanhatie). Raittia reunustivat pitkänä ja kapeana, korttelin tai ton-
tin levyisenä, kaava-alueen länsilaidalta itälaidalle ulottuvana yhtenäi-
senä nauhana yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen (ALK) korttelit. 
Raittiin tukeutuvissa kortteleissa tonttijako noudatti tuolloin olemassa 
olevaa tilannetta, mutta käyttötarkoitukset, kerrosluvut ja rakentamis-
tehokkuudet poikkesivat olemassa olevalle ympäristölle ominaisista piir-
70 Kaavamääräysten mukaan merkinnällä A2 I tarkoitettiin asuinrakennuksen ra-

kennusalaa, asuntoluku 1, kerrosluku 1, julkisivun korkeus enintään 5,5m, katon 
kaltevuus enintään 15º.

71 Kaavamääräysten mukaan merkinnällä Ar I tarkoitettiinn asuinrakennusten tont-
tialaa, rakennustapa rivitalo, kerrosluku enintään 2, rakennusten yhteenlasket-
tu kokonaispinta-ala enintään ½ tontin pinta-alasta, rakentamatta jäävä tonttiala 
säilytettävä luonnonpuistona.

72 Rakennuskaava-alueella sijaitsevien maatilojen peltoalueet oli kaavoitettu asuin-
rakennusten (AO) ja teollisuus- ja varastorakennusten (TTV) korttelialueiksi sekä 
puistoalueiksi (P).

73 Ranta-alueille kaavassa sijoittuvat teollisuus- ja varastorakennusten (TTV) kort-
telialueet muutettiin 1960- ja 1970-lukujen kuluessa asuinrakennusten (AO I, AO 
I ½, AR I) korttelialueiksi. (Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaa-
vaa. Haapaveden kunnan rakennustoimisto, Väinö (nimikirjoitus epäselvä), Kaar-
lo Rantanen, 20.3.1969. Vahvistettu 1.8.1969; Muutos ja laajennus osaan Haapa-
veden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978).

74 Rakennuskaavamääräysten mukaan: ”Tonttijakoa ei vahvisteta rakennussuunni-
telman yhteydessä, joten se on ainoastaan ohjeellinen eikä niinmuodoin asian-
omaisia sitova”.
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teistä. Kaavassa liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueille määrätty 
kerrosluku oli II ja tehokkuusluku e=0,40, eli kaava salli olemassa olevaa 
tilannetta selvästi tehokkaamman rakentamisen. Käyttötarkoitus, ker-
rosluku ja tehokkuusluku olivat samat kaikissa raittiin rajautuvissa kort-
teleissa, sekä kirkonkylän keskustassa että kaava-alueen reunimmaisissa 
kortteleissa – kaavassa ei siten pyritty esim. rakentamistehokkuuksien 
tai kerroskorkeuksien vaihtelun avulla luomaan kirkonkylän keskustaan 
ympäristöstään selkeästi erottuvia painopistealueita tai tihentymiä.

Kirkonkylän keskipisteeksi oli suunniteltu katuaukio tai tori. Laaja to-
rialue sijoittui keskeiselle paikalle raitin varrelle kirkon luoteispuolelle. 
Kaavassa esitettyjen uusien liikennejärjestelyjen myötä tori toimi myös 
liikenteellisenä solmukohtana. Torialuetta ympäröivät yhdistettyjen lii-
ke- ja asuntokerrostalojen korttelialueet (ALK), joissa tehokkuudeksi oli 
määrätty e=0,40. Toria rajaavilla tonteilla – raitin pohjoispuolella torin 
kohdalla sijaitsevalla osuuskaupan tontilla sekä toria lännessä rajaaval-
la tontilla – kerrosluvuiksi oli muista raittia reunustavista kortteleista 
poiketen määrätty I ja I-II, ja rakennusten sijainti tonteillaan oli määrät-
ty kaavassa tarkasti rakennusalan avulla. Osuuskaupan tontilla kaavassa 
määrätty rakennusala noudatti osittain olemassa olevaa tilannetta, osit-
tain tontille laadittua suunnitelmaa. Rakennusala rajasi tontille uuden 
liikerakennuksen paikan – liikerakennus rakennettiin tontille kaavassa 
esitetyn rakennusalan mukaisena 1960-luvun alussa, kaavan valmistu-
misen aikoihin. Toisaalta tontin luoteislaidalla sijaitseva vanha liikera-
kennus oli merkitty kaavaan olemassa olevaa tilannetta tarkasti noudat-
tavan rakennusalan avulla, mikä kertoo pyrkimyksestä rakennuksen säi-
lyttämiseen. Torin ympärillä sijaitsevia tontteja lukuun ottamatta kaa-
vassa ei annettu rakennusten sijaintia koskevia määräyksiä eikä tonteille 
ollut määritelty rakentamista ohjaavia rakennusaloja.

Yleisten rakennusten korttelit sijoittuivat kaavassa olemassa olevan ti-
lanteen mukaisille paikoilleen. Kirkko ja sitä ympäröivä kirkkomaa, ru-
koushuoneen kortteli sekä pappilan pihapiiri oli määritelty kirkkojen ja 
muiden seurakunnallisten rakennusten (YK), yhteiskoulun kortteli ope-
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tustoimintaa palvelevien rakennusten (YO), kunnantoimiston kortteli 
hallinto- ja virastorakennusten (YH) sekä kansanopiston ja työväentalon 
korttelit yleisten rakennusten (Y) korttelialueiksi. Kirkonkylän vanhan 
kansakoulun kortteli oli määritelty museoiden ja niihin verrattavien ra-
kennusten (YM) korttelialueeksi. Kansakoulurakennuksen länsipääty jäi 
kaavassa kirkonkylän läpi kulkevaa maantietä varten varatulle liikenne-
alueelle, ja se oli kaavassa määritelty purettavaksi. Kirkonkylän keskus-
tan koillispuolelle oli kaavoitettu laaja yleisten rakennusten korttelialue 
(Y), paikalle rakennettiin 1960-luvun kuluessa kirkonkylän koulukeskus.

Rakennuskaavassa esitettiin kaksi uutta, maanteiden rakentamista var-
ten varattua tielinjausta. Kirkonkylän keskustan halki etelästä pohjoi-
seen kulki Nivalasta Vatjusjärven kautta Haapavedelle johtavalle maan-
tielle varattu tielinjaus (kaavassa Haapavedentie). Tie yhtyi kirkonkylän 
keskustan pohjoispuolella toiseen uuteen maantiehen, keskusta-alueen 
pohjoispuolitse kulkevaan itä-länsisuuntaiseen, Oulaisista Mielusky-
län, Haapaveden ja Kytökylän kautta Kärsämäelle johtavaan maantie-
hen (kaavassa Kärsämäentie75). Maanteitä varten tehdyt aluevaraukset 
oli määritelty kaavaan liikennealueiksi: kauttakulku-, sisääntulo- ja ohi-
tusteiksi tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen (LT). Liikennealueet oli 
määritelty hyvin leveiksi, Haapavedentiellä liikennealueen leveys oli 40 
metriä, Kärsämäentiellä 68 metriä. Liikennealuevaraus kattoi liikkumis-
ympäristön kokonaisuudessaan, suoja- ja piennaralueineen, kaavassa ei 
esitetty tiealueen jäsentelyä ajorata-alueeseen, kevyen liikenteen väyliin 
ja piennaralueisiin eikä määritelty eri liikennemuotoja varten varattujen 
alueiden leveyksiä.

Maanteiden linjauksia lukuun ottamatta kaavassa esitetyt tielinjaukset 
tukeutuivat olemassa olevaan tiestöön. Rakennuskaavassa esitettiin kaa-
va-alueella sijaitsevien tiealueiden poikkileikkaukset, joissa määrättiin 
tiealueen jäsentely ajorata-alueeseen, kevyttä liikennettä varten varat-
tuihin alueisiin ja piennaralueisiin.76 Kirkonkylänraitin (Vanhatie) lin-
jaus noudatti kaavassa Haapavedentien risteysaluetta lukuun ottamatta 
pääpiirteissään olemassa olevaa linjausta. Keskustan itäpuolella Vanha-
tien poikkileikkaus edusti tyyppiä C–c, keskustan länsipuolella tyyppiä 
D–d. Molemmissa poikkileikkaustyypeissä ajorataa reunustivat molem-
min puolin erilliset kevyen liikenteen väylät, myös polkupyörä- ja jalan-
kulkuliikenne oli erotettu toisistaan. Tiealueen kokonaisleveys oli 14 (C–
c) tai 16 (D–d) metriä. Vanhatietä reunustavien kortteleiden tien puo-
leiset reuna-alueet oli kaavassa määrätty istutettaviksi 4–18 metrin le-
veydeltä, istutusalueen leveys oli määritelty paikoin tonteilla olemassa 
olevan rakennuskannan ja kasvillisuuden sijainnin pohjalta. Kirkon poh-
joispuolella, raitin ja Haapavedentien risteyksessä, Vanhatie oli kaavassa 
määrätty kulkemaan uuden linjauksen mukaisesti. Haapavedentien län-

75 1970–1990-lukujen kuluessa laadituissa rakennuskaavoissa tien nimi oli Uusitie.
76 Haapaveden kirkonkylän vuoden 1962 rakennuskaavassa esitetyt teiden poikki-

leikkaukset olivat pääpiirteissään samat kuin Rantsilan kirkonkylän vuoden 1953 
rakennuskaavassa esitetyt. Haapaveden rakennuskaavassa esitetty tyyppi E–e oli 
sama kuin Rantsilan rakennuskaavassa esitetty poikkileikkaustyyppi A–a, samoin 
D–d vastasi tyyppiä B–b ja C–c tyyppiä C–c. Muut tyypit poikkesivat jossain mää-
rin toisistaan.
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sipuolella Vanhatien uusi linjaus kääntyi torin jälkeen raitilta koilliseen, 
ristesi Haapavedentien kanssa ja yhdistyi vanhaan raittiin yhteiskoulun 
lounaispuolella. Kaavassa esitetyt uudet tielinjaukset poikkesivat olemas-
sa olevasta ympäristöstä selvästi. Vanhatien, Tähtelänkujan77 ja Haapa-
vedentien risteysalueet erottuivat kaavassa laajoina ja jäsentymättömi-
nä liikennealueina. Uuden linjauksen kohdalla Vanhatie noudatti poikki-
leikkaustyyppiä E–e, tiealueen kokonaisleveys oli 20 metriä. Kaavassa ei 
annettu ohjeita tai määräyksiä tie- ja risteysalueisiin rajautuvien tonttien 
rakentamisesta, tonteille ei ollut määritelty rakennusaloja. Haapaveden-
tien risteyksen eteläpuolella kirkonkylänraitti (kaavassa Tähtelänkuja) 
kulki jalankulkureittinä78 Haapavedentien alitse. Tähtelänkujan länsiosa 
edusti poikkileikkaustyyppiä B–b. Teiden poikkileikkaustyypit A–a ja F–f 
koskivat uusien asuntoalueiden sisäisiä teitä, joilla ajorataa reunustivat 
molemmin puolin matalat ojat, tiealueen leveys oli 8–10 metriä.

Oulun lääninhallituksen rakennuskaavasta antaman päätöksen mu-
kaan kaavassa pyrittiin säilyttämään olemassa olevia teitä, rakennuksia 
ja tonttirajoja, ”ottaen huomioon järkiperäisyyden vaatimukset”. Myös 
luonnonkauniit puut pyrittiin säilyttämään.79 Rakennuskaavan ja sen 
pohjana olevan, vuoden 1953 tilannetta kuvaavan rakennussuunnitel-
mamittauksen vertailun perusteella suurin osa kaavan laatimisen aikaan 
olemassa olevasta rakennuskannasta sijoittui kirkonkylänraitin varrelle. 
Kaavassa raittia ympäröivät korttelit oli määrätty rakennettaviksi sekä 
käyttötarkoitukseltaan että rakentamistehokkuudeltaan olemassa ole-
vasta tilanteesta poikkeavalla tavalla. Siitä huolimatta kaavassa raitin 
varrelle sijoittuvista rakennuksista mm. osuuskaupan korttelissa sijait-
seva liikerakennus (entinen Väänäsen kauppa), Tähtelänkujan varrella 
77 Vanhatien uuden linjauksen valmistumisen myötä kirkonkylänraitin vanha linja-

us, joka kulkee kevyen liikenteen väylänä Haapavedentien alitse, sai nimekseen 
Tähtelänkuja.

78 Kaavamääräysten mukaan porraskatu tai yleiselle jalankululle varattu katualue.
79 Kauppinen 1973, 555.
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sijaitsevat yhdyspankin liikerakennus, Tähtelän asuinrakennus ja osuus-
liikkeen rakennus, Rauhala sekä useat tien varressa sijaitsevista vanhois-
ta asuinrakennuksista oli otettu huomioon esim. istutettavaksi määrätyn 
alueen rajauksen määrittelyssä, mikä kertoo pyrkimyksestä rakennusten 
säilyttämiseen. Toisaalta suuri osa raittia reunustavista asuin- ja talous-
rakennuksista sijoittui kaavassa tonttien istutettaviksi määrätyille reuna-
alueille tai tiealueelle, eli niitä ei ollut ajateltu säilytettäviksi.80 Kaavassa 
pyrittiin säilyttämään tietä reunustavaa puustoa määräämällä kortteli-
en tiealueisiin rajautuvat reuna-alueet istutettaviksi. Kuitenkin osa tietä 
reunustavista puista sijoittui kaavassa tiealueelle. Kaavassa ei ollut ra-
kennussuojelumerkintöjä.

5.4. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1900-luvun 
jälkipuoliskolla

Haapaveden kunnan asukasluku kasvoi hiljalleen aina vuoteen 1958 
saakka. Sen jälkeen, 1960- ja 1970-luvuilla, muuttotappio oli suurempi 
kuin luonnollinen väestönkasvu. Vuodesta 1961 lähtien asukasluku alen-
tui vuosittain noin sadalla hengellä.81 Väestön väheneminen näkyi mm. 
kansakoulujen lakkauttamisena: kunnassa oli enimmillään 1950-luvun 
puolivälissä 25 kansakoulua, niistä 10 lakkautettiin 1960- ja 1970-lu-
kujen kuluessa.82 Koko kunnan asukasluvun vähenemisestä huolimat-
ta kirkonkylän asukasluku kasvoi 1900-luvun jälkipuoliskolla jatkuvas-
ti. Vuonna 1960 kirkonkylän alueella asui 1 116 asukasta, mikä oli 20 
% koko kunnan alueella asuvasta väestöstä.83 Vuonna 1970 kirkonkylän 
alueella asui 1 972 ja vuonna 1980 jo 3 116 asukasta.84 Vuonna 1995 taa-
jamaväestön osuus oli 63,1 %, vuonna 2000 koko kunnan väestöstä 64,4 
% asui taajaman alueella.85

Vuosi 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Väkil. 4666 5787 5983 6835 7807 7783 7893 8453 8545 7401 7351 8190 7983 739686

80 Myös Haapaveden kirkko sijoittuu kaavassa osittain Haapavedentietä varten vara-
tulle liikennealueelle. Siten kaavamerkintöjen suhde olemassa olevaan ympäris-
töön vaikuttaa jossain määrin suurpiirteiseltä. Kaavassa huolellisimmin paikoil-
leen merkityt rakennukset ovat Osuuskaupan korttelissa sijaitseva vanha liike-
rakennus, jonka paikka on määritelty olemassa olevaa tilannetta tarkasti nou-
dattavan rakennusalamerkinnän avulla, sekä vanhan kansakoulun säilytettäväksi 
tarkoitettu, vuonna 1870 rakennettu osa, joka sijoittuu museoiden ja niihin verrat-
tavien rakennusten korttelialueeksi määriteltyyn kortteliin.

81 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 213.
82 Kinos 1973, 255–256.
83 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 209.
84 Peltola 1986, 161.
85 Fennica.net, http://fennica.net/f/29/9.htm (28.4.2008); Kunnat.net, http://ho-

sted.kuntaliitto.fi/skriptit/tilastot/kuntakortti2.asp?knro=071 (13.2.2008).
86 Ojanperä 1973, 58; Haapaveden kaupungin internet-sivut, http://www.haapa-

vesi.fi/?page=kohde&kohdeid=4157&node=peru&tpl=oletus (14.2.2008); Sisä-
asiainministeriön internet-sivut, http://intermin.fi/intermin/images.nsf/files/d0
029c582ef02ef8c225736b00326743/$file/asukasluvun%20muutos%20kunnis-
sa%201960-2007.xls. (7.11.2007); Tilastokeskuksen internet-sivut, http://tilas-
tokeskus.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/071.html (18.11.2008); Väestörekisterikes-
kuksen internet-sivut, http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/files/
Asukasluku_2009_2010/$file/Asukasluku_2009_2010.htm (20.10.2010).
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Haapaveden kunnassa valtaosa asutuksesta sijoittui 1960-luvun puolivä-
lissä Pyhäjokilaaksoon ja jokeen laskevien kapeiden sivu-uomien varsil-
le. Asutuksen painopiste oli Haapajärven ympäristössä sekä Ollalan, Ky-
tökylän, Vattukylän ja Vatjusjärven seudulla. Kunnan alueella oli kaksi 
asutustaajamaa, kirkonkylä ja Mieluskoski, joista kirkonkylä oli selkeästi 
suurempi.87

Vuonna 1960 kunnan elinkeinorakenne oli edelleen selkeästi maa- ja 
metsätalousvaltainen: maa- ja metsätalouden osuus oli 65 %, teollisuu-
den ja rakennustoiminnan 13 %88 sekä kaupan, liikenteen ja palvelusten 
14 %. Maatalous oli vahvasti pienviljelys- ja karjatalousvaltaista. Elin-
keinorakenteen yksipuolisuus ja maatalousvaltaisuus sekä maatalouden 
pientilavaltaisuus johtivat 1960-luvulla työttömyyden lisääntymiseen ja 
sen seurauksena kunnasta pois suuntautuvan muuttoliikkeen kasvuun.89 
1960-luvun kuluessa teollisen toiminnan merkitys elinkeinona lisääntyi 
voimakkaasti. Taustalla oli mm. aktiiviseen elinkeinotoiminnan kehittä-
miseen ja sen myötä muuttoliikkeen hidastamiseen tähtäävä kunnallis-
politiikka. Kunta tuki teollisuuden kehitystä ja toimintaedellytyksiä mm. 
kaavoittamalla teollisuusalueita ja rakentamalla teollisuushalleja yritys-
ten käyttöön. Haapavedelle syntyi runsaasti teollisuustoimintaa, ja kun-
nasta muodostui muihin alueen kuntiin verrattuna ”suhteellisen hyvin 
teollistunut”90 maalaiskunta. 1970-luvun alussa kunnassa oli runsaas-
ti teollisuusyrityksiä, joista suurimpia olivat saha- ja myllylaitos K.Vahe 
ja Knit, maidonjalostusyritys Osuuskunta Pohjolan Maito, valmisvaate-
alan yritys Misstex Oy, moottoriajoneuvojen osia valmistava Meficar Oy, 
Haapaveden Pesula Oy, Haapaveden Puutyö Oy ja sahalaitos Haapavesi 
Oy. Useimpien yritysten toimitilat sijaitsivat kirkonkylän pohjoispuolelle 
1970-luvun vaihteen jälkeen rakennetulla teollisuusalueella.91

Sujuvia liikenneyhteyksiä pidettiin mm. teollistamisen ja siten kunnan 
talouselämän kannalta merkittävinä. Haapaveden kirkonkylä sijaitsi kui-
tenkin sivussa valtakunnallisista pääteistä – kunnan läpi ei kulkenut yh-
tään valtamaantietä. Yhteyksiä lähimpiin kaupunkeihin, Raaheen, Ou-
luun, Iisalmeen ja Kokkolaan, sekä lähimmille rautatieasemille Oulai-
siin ja Nivalaan pyrittiin pitämään yllä linja-autoyhteyksien avulla. 1960- 
ja 1970-lukujen kuluessa Haapavedelle rakennettiin uusia maanteitä ja 
vanhoja teitä kunnostettiin valtion rahoituksen tuella. Vanhat päätiet 
päällystettiin kestopäällysteellä 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. 
Uudet maantiet, Nivalasta Haapavedelle kulkeva Haapavedentie ja Ou-

87 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 212.
88 Rakennustoiminta oli selvästi varsinaista teollisuutta merkittävämpi elinkei-

nonala, sen osuus oli 8 % ja teollisuuden vain 3 %. (Tarmio, Papunen & Korpela 
(toim.) 1967, 213).

89 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 209, 213.
90 Mäkinen 1973, 187. Teollisuuden kehittämisen merkitystä maalaiskunnissa pi-

dettiin 1960- ja 1970-luvuilla tärkeänä, mikä tulee esiin myös vuonna 1973 jul-
kaistussa, teollisuustoimintaa Haapavedellä käsittelevässä artikkelissa. (Mäkinen 
1973, 187).

91 Mäkinen 1973, 187–196; Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 213; Karvonen 
2005, 55; Pääkkönen 1987, 21.
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laisista Haapaveden kautta Kärsämäelle johtava Kärsämäentie (Uusitie), 
rakennettiin 1960-luvun alussa.92

Haapaveden kirkonkylästä oli 1900-luvun jälkipuoliskolle mennessä ke-
hittynyt palvelutasoltaan monipuolinen kuntakeskus, jossa oli runsaas-
ti hallinnollisia ja kaupallisia palveluita. Kirkonkylän elinkeinorakenne 
poikkesi kunnan yleisestä elinkeinorakenteesta: alkutuotannon osuus oli 
vain 20 %, kun kauppa työllisti 18 %, liikenne 11 % ja muut palvelut 31 % 
taajaman väestöstä. Haapavesi oli edelleen merkittävä koulupaikkakun-
ta. Kunnassa toimi kunnallisten kansakoulujen ohella yliopistoon johtava 
oppikoulu sekä useita ammattiin valmistavia kouluja.93 Kyläkansakouluja 
lukuun ottamatta koulut sijoittuivat kirkonkylään. Kirkonkylän keskus-
tan koillispuolelle, Vanhatien ja Kärsämäelle johtavan Kytökyläntien ris-
teyksen lounaiskulmaan, rakennettiin 1960-luvun kuluessa koulukeskus, 
jonne keskittyivät kirkonkylän alueella toimivien eriasteisten kunnallis-
ten koulujen tilat.94 Vuonna 1960 kuntaan perustettiin ammattikoulu. 
Ammattikoulun perustamisen taustalla oli maatalouden merkityksen vä-
heneminen elinkeinona ja maaltamuuton lisääntyminen 1950-luvun puo-
livälin jälkeen – ammattiin valmistavan koulutuksen uskottiin elvyttä-
vän yrittäjätoimintaa seutukunnan alueella ja siten hidastavan poismuut-
toa.95 Ammattiin valmistavista kouluista vanhimmat, 1800-luvun lopulla 
perustetut Haapaveden emäntäkoulu ja Haapaveden kansanopisto96, oli-
vat edelleen toiminnassa. Sekä emäntäkoulun että kansanopiston yhtey-
teen valmistui 1960-luvun kuluessa uusia koulu- ja asuntolarakennuksia. 
Emäntäkoululle valmistui vuosina 1958–1960 mm. uusia kotieläin- ja ta-
lousrakennuksia, kasvihuone ja henkilökunnan asuntola. Kansanopiston 
pihapiiriin rakennettiin vuosina 1960–1961 mm. luokkahuone- ja työti-
loja, oppilasasuntola ja opettajien asuntoja.97 Kansanopiston rakennukset 
muodostivat kirkonkylän keskustaan raitin eteläpuolelle väljästi rajautu-
van, kasvillisuudeltaan puistomaisen pihapiirin.

Kunnan alueella asuvan väestön vähenemisestä huolimatta kirkonky-
län asukasluku kasvoi 1970-, 1980- ja 1990-lukujen kuluessa jatkuvasti. 
Kirkonkylän kasvun taustalla vaikutti voimakas teollistuminen ja pal-
velujen lisääntyminen. Sekä palvelut että työpaikat keskittyivät kunta-
keskukseen. 1970-luvulla kirkonkylään rakennettiin valtion tuella mm. 
uusia asuntoja sekä uusia julkisia rakennuksia, kuten koulukeskuksen 

92 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 213; Viitaniemi 1973, 203; Karvonen 
1995, 83.

93 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 209; 214.
94 Kinos 1973, 258–259. Haapaveden kirkonkylän koulukeskus oli yksi ensimmäisiä 

koulukeskuksia Suomessa, joissa kansakoulun ja kansalaiskoulun sekä oppikou-
lun (kunnallisen keskikoulun ja lukion) tilat sijoitettiin yhteen koulukeskukseen. 
Vuonna 1973 koulukeskuksessa aloittivat toimintansa peruskoulun yläaste ja lu-
kio. (Kinos 1973, 258–259).

95 Kinos 1973, 276–280.
96 Sekä emäntäkoulu että kansanopisto olivat vuonna 2008 edelleen toiminnassa. 

Haapaveden emäntäkoulu toimi Haapaveden ammattioppilaitoksen osana, nimel-
lä Haapaveden ammattioppilaitoksen palvelu- ja luontoalan yksikkö. Haapave-
den kansanopisto toimi nimellä Haapaveden Opisto. (Esim. Haapaveden ammat-
tioppilaitoksen internet-sivut, http://www.hao.fi/sivu/fi/hao/etusivu/historia/ 
(30.10.2008); Haapaveden opiston internet-sivut, http://www.haapop.fi/sivu/fi/
historia/ (30.10.2008)).

97 Kinos 1973, 270, 272–276.
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yhteydessä sijaitseva kirjasto vuonna 1970 ja Vanhatien ja Tähtelänku-
jan risteyksen lounaiskulmassa sijaitseva kunnanvirasto vuonna 1978.98 
1980- ja 1990-lukujen kuluessa kirkonkylän alueelle rakennettiin mm. 
Ahjolan päiväkoti vuonna 1981, vanhusten hoitokoti vuonna 1983 ja pal-
velukeskus Paakkilanhovi vuonna 1991. Urheilukentän vierelle kirkonky-
län keskustan pohjoispuolelle rakennettiin uimahalli ja liikuntahalli vuo-
sina 1984–1990. Kirkonkylään rakennettiin myös uusia koulurakennuk-
sia, kuten Haapaveden lukio vuonna 1989 ja Haapaveden opiston uusi 
päärakennus vuonna 1999.99

Väestön keskittyminen kirkonkylään aiheutti 1970-luvulta lähtien asun-
topulaa. Ratkaisuna ongelmaan pidettiin kerrostalojen rakentamista. 
Kirkonkylän keskustaan, Haapajärveä kohti laskevaan rinteeseen tuol-
loin vielä rakentamattomalle alueelle, rakennettiin 1970-luvun alussa 
neljä kolmikerroksista asuinkerrostaloa.100 Rakennukset poikkesivat sel-
keästi sekä mittakaavaltaan että sijainniltaan kirkonkylän keskustassa 
tuolloin olemassa olevasta rakennuskannasta. Kerrostalojen rakentami-
nen nähtiin edelleen 2000-luvun alussa asuntopulan helpottamisen kan-
nalta välttämättömänä: ”Kerrostaloasuntojen vastustaminen on paikka-
kunnan kehityksen vastustamista. Vanhan arvostaminen ja säilyttämi-
nen on hyvä ja oikea asia, mutta se ei saa olla jarruna uuden kehittämi-
selle. Uuden kehittäminen on välttämätöntä”, ”Kerrostaloasuntoja Haa-
pavedelle sopii miljööseen ja niitä tulee kiireesti rakentaa, jotta kipeään 
asuntopulaan kyetään vastaamaan”.101

Vuonna 2004 kunta oli elinkeinorakenteeltaan selvästi palveluvaltai-
nen: palvelujen osuus oli 51,0 %, jalostuksen 31,1 % ja maa- ja metsä-
talouden 14,1 %.102 Kunnan asukasluvun kehitys oli 2000-luvun alussa 
edelleen hienoisesti laskeva.103 Tilastokeskuksen laatimien ennusteiden 
mukaan kunnan väkiluvun ennustetaan 2000-luvun kuluessa edelleen 

98 Karvonen 1995, 83–84; Kotiseutumme 2001, 52, 123.
99 Kotiseutumme 2001, 51, 53, 55, 125.
100 Asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistavat kaavamuutokset vahvistettiin 

vuosina 1970 ja 1972. (Haapaveden keskustan korttelin 43 rakennuskaavamuu-
tos. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Ry, Asunto-osasto, Helsinki, 9.3.1970. 
Vahvistettu 13.7.1970; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. 
Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju & Co, Oulu, 10.10.1972. Vahvistettu 14.8.1972). 
Rakennukset näkyvät vuonna 1973 tehdyn ilmakuvauksen ja kartoituksen pohjal-
ta laaditulla 1:2000 kaavoituksen pohjakartalla. (esim. Muutos osaan Haapave-
den kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986).

101 Karvonen 2005, 165–166. Karvonen siteeraa Haapaveden Osuuspankin toimitus-
johtaja Kalervo Karvosta. Julkaisussa ei mainita lausuntojen antamisen tarkkaa 
ajankohtaa, mutta asiayhteydestä päätellen ne on annettu 1990-luvun lopulla.

102 Kunnat.net, http://hosted.kuntaliitto.fi/skriptit/tilastot/kuntakortti2.
asp?knro=071 (13.2.2008).

103 Tilastokeskuksen internet-sivut, http://tilastokeskus.fi/tup/kunnat/kun-
tatiedot/071.html (18.11.2008) ja http://www.stat.fi/til/vaenn/2004/va-
enn_2004_2004-09-20_tau_002.html (18.11.2008); Sisäasiainministeriön inter-
net-sivut, http://intermin.fi/intermin/images.nsf/files/d0029c582ef02ef8c225
736b00326743/$file/asukasluvun%20muutos%20kunnissa%201960-2007.xls. 
(7.11.2007).
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laskevan.104 Toisaalta Haapaveden kaupungin laatimassa strategiassa105 
asetetaan tavoitteeksi kehittää kaupungista vuoteen 2010 mennessä sekä 
asukasluvultaan että palveluiltaan kasvava ja kehittyvä keskus. Strate-
gian mukaan tavoitteeseen pyritään mm. aktiivisen elinkeinopolitiikan 
ja palvelujen kehittämisen avulla.106 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 
kunnan alueella toimi vuonna 2006 yhteensä kolme supermarketiksi luo-
kiteltua kauppaliikettä, 22 erikoisliikettä107 ja 10 muuta kaupan alan yri-
tystä. Kunnan alueella toimi vuonna 2006 yhteensä 12 peruskoulua, yksi 
lukio ja kaksi ammatillista oppilaitosta.108 Nykyään Haapaveden kirkon-
kylä muodostaa paikallisesti merkittävän keskuksen, joka palvelee myös 
ympäröiviä kuntia.109

5.4.1. Kirkonkylän keskusta vuonna 1964 – ilmakuva

Haapaveden kirkonkylän keskusta-aluetta vuonna 1964 kuvaavassa il-
makuvassa näkyvät tiestössä ja rakennuskannassa 1960-luvun alussa ta-
pahtuneet muutokset. Uudet tielinjaukset, kirkonkylän halki pohjois-ete-
läsuunnassa kulkeva Haapavedentie sekä sen kanssa risteävä Vanhatien 
uusi linjaus, ovat kuvan ottamisen aikaan vastikään valmistuneet. Kes-
kustan painopistealue sijoittuu Vanhatien varrelle Haapavedentien län-
sipuolelle, Vanhatien ja Tähtelänkujan risteyksen ympäristöön. Keskus-
taan on rakennettu uusia liikerakennuksia 1960-luvun alussa.

Raitin pohjoislaidalla vanhat liikerakennukset rajaavat tiiviisti tietä. 
Väänäsen kaupparakennuksen itäpuolelle on vuonna 1960 valmistunut 
osuuskaupan uusi liikerakennus. Matala, syvärunkoinen liikerakennus 
poikkeaa kooltaan ja mittasuhteiltaan muista kirkonkylän keskustassa si-
jaitsevista rakennuksista. Liikerakennus rajaa tiealuetta samassa linjassa 
Väänäsen kaupparakennuksen kanssa. Väänäsen kauppaa vastapäätä si-
jaitsevalle tontille on 1960-luvun alussa rakennettu uusi liikerakennus. 
Rakennus on mittasuhteiltaan samankaltainen kuin osuuskaupan uusi 
liikerakennus, se on matala ja syvärunkoinen, katteena on loiva satu-
lakatto. Liiketiloissa on suuret näyteikkunat. Rakennus sijoittuu etäälle 
tiestä, tien varressa on pysäköintialue.

104 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Haapaveden väkiluku on vuonna 2010 
7 366, vuonna 2020 6 937, vuonna 2030 6 609 ja vuonna 2040 yhteensä 6 233 
henkeä. (Tilastokeskuksen internet-sivut, http://www.stat.fi/til/vaenn/2004/va-
enn_2004_2004-09-20_tau_002.html (18.11.2008).

105 Haapaveden kaupungin strategia 2010 on julkaistu kaupungin internet-sivuilla. 
Strategiaan tai internet-sivuille ei ole merkitty sen laatimis- tai hyväksymispäivä-
määrää. (Haapaveden kaupungin internet-sivut, http://www.haapavesi.fi/?page
=kohde&kohdeid=1720&node=hast1&tpl=oletus (18.11.2008).

106 Haapaveden kaupungin strategia 2010. Haapaveden kaupungin internet-sivut, 
http://www.haapavesi.fi/lataa.php/1277/Haapaveden%20kaupungin%20Strate-
gia%202010.doc (18.11.2008).

107 Kunnan alueella toimi yksi kioski, yksi alkoholiliike, yksi kangas- ja käsityökaup-
pa, yksi vaatekauppa, yksi kenkäkauppa, kaksi huonekalukauppaa, kolme kodine-
lektroniikkaliikettä, yksi rautakauppa, yksi apteekki, yksi kello- ja kultasepänlii-
ke, kaksi optikkoliikettä, yksi kukkakauppa, yksi urheiluliike, kolme autokauppaa 
ja kaksi huoltamoa. (Suomi-CD 2006, 071 Haapavesi, Alueen palvelurakenne).

108 Suomi-CD 2006, 071 Haapavesi, Alueen palvelurakenne.
109 Esim. Haapaveden kaupungin strategia 2010, 4. Haapaveden kaupungin internet-

sivut, http://www.haapavesi.fi/lataa.php/1277/Haapaveden%20kaupungin%20
Strategia%202010.doc (18.11.2008). Vertaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjel-
ma 2007–2010 2006, 29.



Kuva 87. Haapaveden kirkonkylän kes-
kustaa etelästä käsin kuvattuna vuonna 
1964. Kuvassa keskellä näkyy raitin poh-
joispuolella sijaitseva, selvästi muusta 
rakennuskannasta erottuva osuuskaupan 
uusi liikerakennus. Sen vasemmalla puo-
lella on Väänäsen kaupparakennus. Kak-
sikerroksinen aumakattoinen yhdyspankin 
liikerakennus sijaitsee raitin ja Vanhatien 
uuden linjauksen risteyksessä. Kuvassa 
etualalla näkyvät Onnela, Kassala ja Aho-
la.
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Raitin etelälaidalla etäällä raitista sijaitsee vuonna 1948 rakennettu kak-
sikerroksinen aumakattoinen matkustajakoti. Sen itäpuolella on Onne-
lan pihapiiri, Onnelan päärakennus sijaitsee pihan etelälaidalla etäällä 
tiestä. Raitin varrella sijaitsevat Onnelan pihapiirin koilliskulmassa Haa-
paveden Osuuskassan vanha toimitalo Kassala, sen takana Ahola, jos-
sa toimi vuodesta 1928 lähtien kunnanvirasto, ja yksityiskohdiltaan ju-
gend-tyyliä edustava Pohjolan Osakepankin toimitalo. Onnela, Kassala ja 
Ahola sijoittuvat tonteilleen maastonmuotojen mukaisesti, järveä kohti 
jyrkästi laskevan rinteen suuntaisina, rakennusten väliin rajautuu pieniä 
piha-alueita. Maamerkkirakennuksena erottuu keskeisellä paikalla tei-
den risteyksessä sijaitseva Haapaveden Yhdyspankin vuonna 1952 val-
mistunut kivirakenteinen aumakattoinen liikerakennus. Kaksikerroksi-
sen liikerakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja, toisessa 
kerroksessa asuintiloja.
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Vanhatien uusi linjaus erkanee vanhalta raitilta yhdyspankin liikeraken-
nuksen länsipuolella. Uuden tielinjauksen valmistuminen on muuttanut 
kirkonkylän keskustassa teiden keskinäistä hierarkiaa. Vanhan ja uuden 
tien risteysalue on muodostunut solmukohdaksi, jonka ympärille monet 
kaupalliset palvelut keskittyvät. Keskusta-alue rajautuu idässä Haapave-
dentien ja Vanhatien risteykseen. Haapavedentiellä tiealue kokonaisuu-
dessaan on hyvin leveä, ajorataa reunustavat leveät penkereet ja avoi-
miksi raivatut suoja-alueet. Tie jakaa kirkonkylän keskustan selkeästi 
kahteen erilliseen osaan.

Raitin pohjoispuolella on ennen 1900-luvun puoliväliä rakentunutta asu-
tusta. Pihapiirien väleihin rajautuu rippeitä paikalla vanhastaan sijain-
neista viljelysalueista sekä pieniä metsäsaarekkeita. Pääteiden risteyksen 
koilliskulmassa sijaitsevat vanha työväentalo ja kivirakenteinen, tornilli-
nen paloasema.

5.4.2. Rakentamisen ohjaus – kaavan laajennuksia ja muutoksia

Haapaveden kirkonkylän vuonna 1962 vahvistettuun rakennuskaavaan110 
tehtiin ajan mittaan useita muutoksia ja laajennuksia. 1960-luvun kulu-
essa ja 1970-luvun vaihteessa tehdyt muutokset olivat pieniä ja paikalli-
sia ja koskivat lähinnä yksittäisiä kortteleita. Niistä kulttuuriympäristön 
kannalta merkittäviä olivat vuosina 1970 ja 1972 vahvistetut Haapave-
den keskustan kortteleita 43 ja 83b koskevat rakennuskaavamuutokset, 
jotka mahdollistivat asuinkerrostalojen rakentamisen keskeisille paikoil-
le Haapajärveä kohti laskevaan rinteeseen.111

Vuoden 1962 rakennuskaavaa uudistettiin alueittain 1970-luvun lopul-
la ja 1980-luvun kuluessa. Vuonna 1978 vahvistettiin Ahjolan, Pokelan, 
Rautionrannan ja Erkinpellon rakennuskaavat112, jotka kattoivat Haapa-

110 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, läänin-
arkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.

111 Kortteli 43 oli vuonna 1962 vahvistetussa rakennuskaavassa määritelty omakoti-
rakennusten (AO) korttelialueeksi, kortteli 83b enintään kaksikerroksisten asuin-
kerrostalojen (AK) korttelialueeksi. Korttelia 43 koskevan kaavamuutoksen laati-
misesta vastasi Kulutusosuuskuntien Keskusliiton asunto-osasto, Helsinki. Kort-
teliin rakennettiin 1970-luvun alussa yksi kolmikerroksinen asuinkerrostalo. 
Vuonna 1978 vahvistetussa rakennuskaavassa korttelissa 43 sijaitseva rakennet-
tu tontti määrättiin asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeksi, muut tuolloin vielä 
rakentamattomat tontit rivitalojen ja asuinkerrostalojen (ARK) sekä rivitalojen 
ja muiden kytkettyjen rakennusten (AR) korttelialueiksi. Suurimmiksi sallituik-
si kerrosaloiksi määrättiin asuinkerrostalojen korttelissa tuolloin olemassa ole-
van tilanteen mukaisesti III, muissa II ja I. (Haapaveden keskustan korttelin 43 
rakennuskaavamuutos. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Ry, Asunto-osas-
to, Helsinki, 9.3.1970. Vahvistettu 13.7.1970; Muutos ja laajennus osaan Haapave-
den kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978). Korttelia 83b koskevan kaavamuutok-
sen laati oululainen Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky. Kaavamuutos mahdollisti 
vuoden 1962 rakennuskaavassa määrättyä korkeampien, enintään kolmikerrok-
sisten asuinkerrostalojen rakentamisen, tonttitehokkuudeksi oli määritelty e=0,8. 
(Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Arkkitehtuuritoimisto 
Risto Harju & Co, Oulu, 10.10.1972. Vahvistettu 14.8.1972).

112 Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. Arkkitehtitoi-
misto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus 
osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Ris-
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vedentien länsipuolella sijaitsevat rakennuskaava-alueet. Pääosan Haa-
pavedentien itäpuolella sijaitsevista rakennuskaava-alueista kattavat 
vuonna 1984 laaditut Myyrinpellon ja Tähtelän rakennuskaavat113 vah-
vistettiin vuosina 1986 ja 1988. Samaan aikaan rakennuskaavan uudista-
misen kanssa kirkonkylän keskustan ympärille kaavoitettiin uusia asuin-
alueita. Kirkonkylän länsipuolelle sijoittuvan Sairaalanmäen, kirkonky-
län itäpuolelle sijoittuvien Erkkisenniemen, Linnasten ja Mäkelän sekä 
kirkonkylän luoteispuolelle sijoittuvan Koskelanpellon rakennuskaavat114 
vahvistettiin vuosina 1978 ja 1979. Rakennuskaavan muutosten ja laajen-
nusten suunnittelusta vastasi oululainen Arkkitehtitoimisto Risto Harju 
Ky.

Vuonna 1978 vahvistettujen Mäkelän, Ahjolan ja Erkinpellon alueiden 
kaavojen115 ja tavoitteena oli kaavaselostusten mukaan paitsi rakentamis-
kelpoisten alueiden käytön tehostaminen ja rakentamiskäyttöön sovel-
tuvien tonttien määrän lisääminen myös olemassa olevalle ympäristölle 
tyypillisten erityispiirteiden huomioonottaminen. Selostusten mukaan 
rakennuskorttelit, tiet ja puistoalueet oli kaavoissa sijoitettu Haapajärveä 
kohti viettävälle etelärinteelle siten, että kylä- ja järvimaiseman alkupe-
räinen, omaleimainen luonne voitaisiin säilyttää. Selostuksissa huomau-
tettiin kiinnitetyn erityistä huomiota tienvarsien vanhan ja arvokkaan 
puuston sekä istutusten suojeluun.116

to Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus osaan 
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Arkkitehtitoimisto Risto 
Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus osaan Haa-
paveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju 
Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos osaan Haapaveden kirkonky-
län rakennuskaavaa, Ahjola II. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 19.2.1979. 
Vahvistettu 29.1.1980.

113 Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkiteh-
titoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986; Muutos ja laajen-
nus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. Arkkitehtitoimisto 
Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.

114 Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Sairaalan-
mäki. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 27.1.1978. Vahvistettu 28.4.1978; 
Laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Linnainen. Arkkiteh-
titoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 27.9.1978. Vahvistettu 11.4.1979; Muutos osaan 
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Mäkelä. Arkkitehtitoimisto Risto Harju 
Ky, Oulu, 17.8.1977. Vahvistettu 16.6.1978; Muutos ja laajennus osaan Haapave-
den kirkonkylän rakennuskaavaa, Koskelanpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju 
Ky, Oulu, 23.10.1978. Vahvistettu 5.6.1979; Laajennus osaan Haapaveden kirkon-
kylän rakennuskaavaa, Erkkisenniemi. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
19.2.1979. Vahvistettu 14.9.1979.

115 Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Mäkelä. Arkkitehtitoi-
misto Risto Harju Ky, Oulu, 17.8.1977. Vahvistettu 16.6.1978; Muutos osaan Haa-
paveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden 
kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978.

116 Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Mäkelä. Arkkitehtitoi-
misto Risto Harju Ky, Oulu, 17.8.1977. Vahvistettu 16.6.1978. Rakennuskaavan 
selostus, 3–4; Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. 
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978. Ra-
kennuskaavan selostus, 5, 7; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän 
rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. 
Vahvistettu 21.6.1978. Rakennuskaavan selostus, 5, 9.
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Vuosina 1978–1984 laadituissa kaavasuunnitelmissa yhdistyivät toisaal-
ta vuoden 1962 rakennuskaavassa esitetyt periaatteet, toisaalta olemassa 
olevalle ympäristölle ominaiset piirteet. Taajamarakenteen runkona toi-
mi, samoin kuin vuoden 1962 rakennuskaavassa, Vanhatie sekä 1960-lu-
vun alussa rakennettu pohjois-eteläsuunnassa kirkonkylän keskustan 
halki kulkeva Haapavedentie. Tiet noudattivat vuoden 1962 rakennus-
kaavassa määriteltyjä linjauksia. Teiden risteyksessä Vanhatie kulki uut-
ta, vanhalta raitilta poikkeavaa linjausta myöten.

Vuoden 1962 rakennuskaavasta poiketen kirkonkylän keskusta rajautui 
selkeästi pääteiden risteyksen ympäristöön. Liikerakennusten (AL, KL), 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL)117 sekä yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen (ALK) korttelialueet keskittyivät Vanhatien ja Haa-
pavedentien varsille. Keskusta-alueeksi hahmottuvat korttelit erottuivat 
asuinalueista paitsi käyttötarkoitukseltaan myös rakentamistehokkuu-
deltaan: tehokkuusluku oli liikerakennusten kortteleissa e=0,30–0,40–
0,50–0,55–0,60118, suurin sallittu kerrosluku I–II. Korttelien käyttötar-
koitukset, kerroskorkeudet ja rakennusten paikat oli määritelty pitkälti 
olemassa olevan ympäristön ominaispiirteiden pohjalta. Kuitenkin kaava 
salli paikoin, lähinnä tehokkaimmin rakennettaviksi määritellyissä pää-
teiden risteystä ympäröivissä kortteleissa, selvästi tuolloin olemassa ole-
vaa tilannetta tehokkaamman rakentamisen.

Kirkonkylän keskustaa ympäröivät asuinalueet, jotka muodostuivat oma-
kotirakennusten ja muiden enintään kaksiasuntoisten rakennusten ja 
erillispientalojen (AO)119 sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen raken-
nusten (AR) korttelialueista. Myös Vanhatien varrelle sijoittuvat kortte-
lit oli keskustaa ympäröivillä alueilla määritelty omakotirakennusten ja 
erillispientalojen (AO) korttelialueiksi. Sekä omakotirakennusten että ri-
vitalojen kortteleissa tehokkuusluku oli e=0,25120, suurin sallittu kerros-
luku I–I½121. Rakennusten sijoittuminen tonteilleen määriteltiin ohjeel-

117 Eri vuosina laadituissa kaavoissa käytettiin eri kaavamerkintöjä. Vuonna 1978 
laaditussa Erkinpellon rakennuskaavassa merkintä AL tarkoitti liikerakennusten 
korttelialuetta, vuonna 1984 laadituissa Myyrinpellon ja Tähtelän rakennuskaa-
voissa liikerakennusten korttelialueesta käytettiin merkintää KL, merkinnällä AL 
tarkoitettiin asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. (Muutos ja laa-
jennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehti-
toimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos osaan 
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto 
Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986; Muutos ja laajennus osaan Haa-
paveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.

118 Vuonna 1978 ja 1979 laadituissa kaavoissa rakentamistehokkuuksia ei määritelty.
119 Kaavamerkintä AO määriteltiin eri aikoina laadituissa kaavoissa eri tavalla. Mer-

kinnällä tarkoitettiin vuosina 1978 ja 1979 laadituissa rakennuskaavoissa omako-
tirakennusten ja muiden enintään kaksiasuntoisten rakennusten korttelialuetta, 
vuonna 1984 laadituissa kaavoissa erillispientalojen korttelialuetta. (esim. Muu-
tos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Ark-
kitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos 
osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkitehtitoimisto 
Risto Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986).

120 Vuosina 1978 ja 1979 laadituissa kaavoissa ei määritelty tehokkuuslukuja.
121 Haapajärveä kohti viettävään rinteeseen sijoittuvissa kortteleissa suurin sallittu 

kerrosluku oli osoitettu merkinnällä Ir. Sen mukaan rinneratkaisua käytettäes-
sä alarinteen puolella rakennusta voi olla yksi kerros enemmän kuin suurin sal-
littu varsinainen kerrosluku osoittaa. (Muutos ja laajennus osaan Haapaveden 
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listen rakennusalojen avulla122. Ympäristöstään poikkesivat selvästi kes-
kustan eteläpuolelle rinteeseen sijoittuvat, tuolloin jo rakennetut asuin-
kerrostalojen (AK) korttelit123. Niissä suurimmaksi kerrosluvuksi oli mää-
rätty III ja tehokkuusluvuiksi e=0,55 ja e=0,70 tuolloin olemassa olevan 
tilanteen mukaisesti.

Kaavoissa ei ollut varsinaisia suojelumerkintöjä. Vanhan rakennuskan-
nan säilyttämiseen oli pyritty muilla keinoilla, kuten korttelien käyttö-
tarkoitusten, tehokkuuksien ja rakennusalojen määrittelyn avulla. Kes-
keisillä paikoilla sijaitsevissa omakotirakennusten ja erillispientalojen 
(AO) kortteleissa suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi oli määrätty I ½, 
mikä pohjautui olemassa olevan vanhan rakennuskannan ominaispiir-
teisiin. Useimmissa Vanhatien varrella sijaitsevissa omakotirakennus-
ten ja erillispientalojen kortteleissa rakennusalat oli määritelty tonteille 
olemassa olevaa tilannetta noudattavien rakennusalamerkintöjen avul-
la, mikä kertoo siitä että rakennukset on tarkoitettu säilytettäviksi. Kui-
tenkin keskeisille paikoille sijoittuvissa liikerakennusten (AL, ALK, KL) 
kortteleissa kaava edellytti olemassa olevien rakennusten purkamista ja 
korvaamista uusilla liikerakennuksilla. Esimerkiksi pääteiden risteyksen 
koillispuolelle rajautuvassa korttelissa vanhastaan sijaitsevia työväenta-
loa ja paloasemaa ei ollut kaavan mukaan tarkoitus säilyttää.

Kaavoissa otettiin huomioon kirkonkylän keskustan tuntumassa sijaitse-
vat maatilat, mitä ei tehty vuoden 1962 rakennuskaavassa. Keskustan 
länsipuolelle Vanhatien ja Pyhäjoen väliselle alueelle oli kaavoitettu kak-
si alueella vanhastaan sijaitsevien maatilojen tilakeskusten ympärille ra-
jautuvaa nauhamaista viheraluetta. Ne oli kaavassa määritelty kasvitar-
ha-alueiksi (MK)124. Tilakeskusten paikat oli merkitty kaavaan maatilo-
jen talouskeskusten rakennusaloina (tk). Muut rakennuskaava-alueella 

kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988).

122 Vuonna 1978 laadituissa kaavoissa rakennusalat oli määritelty tonttien keskiosiin 
sijoittuvina lähes koko tontin laajuisina alueina, joten rakennusalan määrittelyn 
tavoitteena oli estää rakentaminen tonttien reuna-alueille, liian lähelle tiealuetta 
tai naapuria. (Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. 
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muu-
tos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Ark-
kitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja 
laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoi-
misto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus 
osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Arkkitehtitoimis-
to Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978).

123 Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. 
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muu-
tos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. Arkki-
tehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.

124 Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Ark-
kitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos 
ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Ark-
kitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978. Vuonna 
1979 laaditussa Erkkisenniemen rakennuskaavassa omakotirakennusten kortte-
lialueiden lomaan oli kaavoitettu laajoja rakentamattomia viljelysalueita, jotka 
oli kaavassa määritelty maanviljelysalueiksi (MV). (Laajennus osaan Haapaveden 
kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkkisenniemi. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 19.2.1979. Vahvistettu 14.9.1979).



Kartta 42. Kirkonkylän keskusta-alue 
vuosina 1978, 1980, 1986 ja 1988 vahvis-
tetuissa rakennuskaavoissa.
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sijaitsevat, kortteleiden väliin rajautuvat viheralueet oli määritelty puis-
toalueiksi (P, VP)125.

Kirkonkylän keskustaa ympäröiville alueille kaavoitettiin uusia asuinalu-
eita 1980-luvun kuluessa. Kirkonkylän keskustan luoteispuolelle, Mielus-
kylän kautta Oulaisiin johtavan maantien (kaavassa Uusitie) pohjoispuo-
lelle, sijoittuvan Hyttikallion asuinalueen kaava126 vahvistettiin vuonna 
1981. Kaavan laati Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky Oulusta. Vuosina 
1983–1986 vahvistettiin joen varrelle kirkonkylän keskustan länsireu-
nalle sijoittuvan Meijerin alueen, keskustan itäreunalla Askonlahteen ra-
jautuvan Ukkolan sekä keskustan luoteispuolelle Uusitien pohjoispuolel-
le sijoittuvien Herralanmetsän ja Tupsulanhaan asuinalueiden rakennus-
kaavat127. Kaavat laati Suunnittelukeskus Oy. Kirkonkylän luoteisreunalle 
sijoittuvat Kotimetsän ja Raatesuon alueiden rakennuskaavat128 vahvis-
tettiin vuosina 1988 ja 1989. Kotimetsän asuinalueen kaavan laati Ark-
kitehtitoimisto Jorma Paloranta Ky Ylivieskasta, Raatesuon asuinalueen 
kaavan oululainen Suunnittelukolmio Oy.

Kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle kaavoitettiin teollisuutta varten 
varattuja alueita 1970-luvun vaihteesta lähtien. Vuonna 1971 Uusitien 
pohjoispuolelle kaavoitettiin laaja teollisuusalue129. Alueen itäreunalla 
oli omakotirakennusten ja rivitalojen korttelialueista koostuva asuinalue. 
Teollisuusaluetta laajennettiin vuonna 1993, jolloin alueen pohjoispuo-
lelle kaavoitettiin Kynttilän yrityspuiston alue130.

Kirkonkylän keskusta-alueen rakennuskaavaa uudistettiin 1990-luvun 
alussa. Vuosina 1991 ja 1994 vahvistetut rakennuskaavan muutos- ja laa-
jennussuunnitelmat131 koskivat kirkonkylän keskustassa Vanhatien var-

125 Vuosina 1978 ja 1979 laadituissa kaavoissa puistoalueesta käytettiin kaavamer-
kintää P, vuonna 1984 laadituissa kaavoissa VP.

126 Laajennus Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaan, Hyttikallio. Arkkitehtitoi-
misto Risto Harju Ky, Oulu, 30.3.1981. Vahvistettu 23.12.1981.

127 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Meijerin alue. 
Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kuivas, 26.11.1982. Vah-
vistettu 17.8.1983; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajen-
nus, Herralanmetsä. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kuivas, 
12.2.1985. Vahvistettu 30.7.1985: Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan laa-
jennus, Tupsulanhaka. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma Kui-
vas, 26.4.1985. Vahvistettu 2.6.1986; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan 
muutos ja laajennus, Ukkola. Suunnittelukeskus Oy, Oulu, arkkitehti SAFA Jorma 
Kuivas, 10.12.1985. Vahvistettu 9.12.1986.

128 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Kotimetsä. Arkkitehtitoimis-
to Jorma Paloranta Ky, Ylivieska, 25.9.1987. Vahvistettu 9.6.1988; Haapaveden kir-
konkylän rakennuskaavan laajennus, Raatesuo. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, ark-
kitehti Juha Romppanen, 15.4.1988. Vahvistettu 28.9.1989.

129 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju ja 
Kari Karjalainen, Oulu, 25.5.1970. Vahvistettu 5.2.1971.

130 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus, Kynttilän yri-
tyspuisto. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu, tekn.yo Jyrki Virtala, 
25.3.1993. Vahvistettu 20.12.1993.

131 Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itä-
osa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vah-
vistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos 
ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muu-
tos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvis-
tettu 29.6.1994.



Kartta 43. Haapaveden kirkonkylän 
kaava-alueiden rajautuminen ja sijainti 
suhteessa olemassa olevaan rakenteeseen 
vuonna 2008. Vuoden 1962 rakennuskaa-
va-alueen ympärille, kirkonkylän keskus-
taa ympäröiville alueille, on kaavoitettu 
ja rakennettu mm. Sairaalanmäen, Erk-
kisenniemen, Linnasten, Mäkelän, Koske-
lanpellon, Hyttikallion, Meijerin alueen, 
Ukkolan, Herralanmetsän, Tupsulanhaan, 
Kotimetsän ja Raatesuon asuinalueet sekä 
laaja teollisuusalue. Kaava-alueen pohjois-
reunalle kaavoitettu Kynttilän yrityspuis-
ton alue on vielä rakentamatta.
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rella sijaitsevia kortteleita sekä Vanhatien ja Haapavedentien risteyksen 
ympärillä sijaitsevia alueita. Kaavoihin kuului olennaisena osana vanhan 
rakennuskannan ja kulttuuriympäristölle ominaisten erityispiirteiden 
säilyttäminen. Useat kirkonkylän keskustan alueella sijaitsevista van-
hoista rakennuksista, kuten Vanhatien varrella sijaitsevat Einola, Sompa, 
Myyrilä, Rauhaniemi, Rauhala, Leppälahti, Karvonen, Honkala ja Sane, 
osuuskaupan liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva Laaksola, Kan-
sanopiston päärakennus, vanha kansakoulu, Kauppinen ja Tähtelä, oli 
määrätty suojeltaviksi132. Niitä koski kaavamerkintä sr, jonka mukaan 
rakennuksia ei saanut purkaa133. Kaavamääräysten mukaan suojelluiksi 
määrättyjen rakennusten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennus-

132 Kaavassa suojeltaviksi määrätyt rakennukset on mainittu Pohjois-Pohjanmaan 
Seutukaavaliiton vuonna 1993 julkaisemassa luettelossa kulttuurihistoriallisesti 
merkittävinä kohteina. (Vertaa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta 
ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 40–42).

133 Vuonna 1991 vahvistetuissa kaavoissa kaavamerkintään sr liittyvän kaavamäärä-
yksen ensimmäinen lause kuului ”Rakennus on pyrittävä säilyttämään”. Vuonna 
1994 vahvistetussa kaavassa ilmaisu oli jyrkempi ja yksiselitteisempi ”Rakennusta 
ei saa purkaa”. (Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelu-
kolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994; 
Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itä-
osa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vah-
vistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos 
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ten rakennustaiteelliset ja rakennushistorialliset arvot sekä rakennusten 
kyläkuvan kannalta merkittävä luonne tuli säilyttää. Lisäksi, mikäli ra-
kennuksissa oli aiemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä tämän pyrki-
myksen vastaisesti, tuli rakennukset pyrkiä korjaamaan joko entistäen 
tai muulla rakennukseen ja kyläkuvaan soveltuvalla tavalla. Kaavamää-
räyksellä pyrittiin säilyttämään vanhojen, suojelluiksi määrättyjen ra-
kennusten merkitys osana kirkonkylän kulttuuriympäristöä. Tavoitteena 
oli myös estää ympäristöön sopimattomien uudisrakennusten rakentami-
nen kaavamääräyksellä sr suojeltujen rakennusten läheisyyteen: kaava-
määräyksen mukaan rakennusten pihapiiriin sijoittuvien uudisrakennus-
ten tuli ulkoasultaan olla päärakennuksen tyyliin soveltuvia134.

Vuosina 1991 ja 1994 vahvistetuissa rakennuskaavoissa135 annetuissa 
kaavamääräyksissä kiinnitettiin yksittäisten rakennusten suojelun ohella 
huomiota myös viheralueiden ja kasvillisuuden säilyttämiseen. Vanha-
tien itäosaa Haapavedentien ja Uusitien välisellä alueella koski kaava-
merkintä s-2, jolla tarkoitettiin suojeltavaa tieympäristöä. Kaavamäärä-
ysten mukaan tieympäristön olemassa oleva puusto ja pensaat oli säi-
lytettävä ja vaiheittain uudistettava tai muutostöiden tuli olla sellaisia, 
että tieympäristön luonne säilyy. Muutamia keskustan alueella sijaitsevia 
kortteleita, kuten Kansanopiston aluetta sekä Einolan ja Laaksolan piha-
piirejä, koski kaavamääräys /S136. Kaavamääräyksellä tarkoitettiin aluet-
ta, jolla sijaitseva piha-alue puustoineen ja pensaineen oli säilytettävä ja 
vaiheittain uudistettava.

Kaavoissa pyrittiin kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi luokiteltujen 
vanhojen rakennusten sekä kirkonkylän kulttuuriympäristölle ominai-
sen kasvillisuuden ja viheralueiden säilyttämiseen. Rakennussuojelu-
määräykset olivat kuitenkin paikoin ristiriidassa kaavassa määriteltyjen 
korttelien käyttötarkoitusten ja tehokkuuslukujen kanssa. Monissa kes-
kusta-alueella sijaitsevissa kortteleissa, esimerkiksi Tähtelän, Rauhalan 
ja Sanen kortteleissa137, vanhat rakennukset oli määrätty suojeltaviksi 

ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991).

134 Kaavamääräysten mukaan merkintä sr tarkoitti: Rakennusta ei saa purkaa. Sii-
nä suoritettavien korjaus-, muutos- ja vähäisten laajennustöiden sekä käyttötar-
koituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen 
tai rakennushistoriallinen arvo ja rakennuksen kyläkuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyy. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu rakennustoimen-
piteitä tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennus-, korjaus-, muutos- ja vähäis-
ten laajennustöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistäen tai muulla 
rakennukseen ja kyläkuvaan soveltuvalla tavalla. Pihapiiriin sijoittuvien uudisra-
kennusten tulee ulkoasultaan olla päärakennuksen tyyliin soveltuvia. (Haapave-
den kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti 
Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994).

135 Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itä-
osa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vah-
vistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos 
ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991. Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muu-
tos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvis-
tettu 29.6.1994.

136 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, 
arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994.

137 Kaavassa korttelit 81 ja 74.



Kartta 44. Kirkonkylän keskusta-alue 
vuonna 2008 voimassa olevassa asema-
kaavassa.

5.4. Kirkonkylän kehitys ja muutokset 1900-luvun jälkipuoliskolla

227



5. Haapavesi – suuri kirkonkylä kauniilla paikalla

228

kaavamerkinnällä sr, jonka mukaan rakennuksia ei saanut purkaa. Siitä 
huolimatta kyseiset korttelit oli kaavassa määritelty rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi (AR), joissa tehokkuudet 
e=0,40 ja e=0,30 sallivat olemassa olevaa tilannetta tehokkaamman ra-
kentamisen.

Haapaveden keskustan osayleiskaava 2020138 laadittiin vuonna 2003. 
Kaavoitustyöstä vastasi Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Oulu. 
Osayleiskaava tukeutui vahvasti olemassa olevalle ympäristölle ominai-
siin erityispiirteisiin. Siinä kiinnitettiin huomiota kulttuurihistoriallises-
ti merkittävien ja kyläkuvallisesti arvokkaiden aluekokonaisuuksien ja 
yksittäisten kohteiden säilyttämiseen. Osayleiskaavassa uutta asuinra-
kentamista ja teollisuustoimintoja varten varatut alueet sijoittuivat pieni-
nä kokonaisuuksina kirkonkylän nykyisen keskusta-alueen ulkopuolelle, 
pääteiden varsille keskustan pohjoispuolelle sekä Haapajärven etelä- ja 
kaakkoispuolille. Keskusta-aluetta ympäröivät laajat rakentamattomat 
viljelysalueet oli kaavassa määritelty maisemallisesti arvokkaiksi pelto-
alueiksi, jotka kaavamääräysten mukaan varattiin pääasiassa viljely- ja 
laidunkäyttöön139.

Haapavedellä kirkonkylän keskustan alueella Vanhatietä ympäröivillä 
alueilla ovat nykyään voimassa vuosina 1991 ja 1994 vahvistetut kaa-
vat.140 Keskustan reuna-alueilla ja ydinkeskustaa ympäröivillä asuinalu-
eilla ovat voimassa vuosina 1978, 1986 ja 1988 vahvistetut kaavat.141 

5.4.3. Haapaveden kirkonkylä vuonna 2001 – kartta-analyysi

Haapaveden kunnan luoteisosat kuuluvat Pohjanmaan maisemamaa-
kuntaan, Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko -alueeseen, kunnan 
kaakkoisosat Suomenselän maisemamaakuntaan. Maisemamaakunnille 
tyypilliseen tapaan asutus keskittyy vesistöjen tuntumaan, Pyhäjokilaak-

138 Haapavesi, keskustan osayleiskaava 2020. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, 
Oulu, 17.10.2003.

139 Haapavesi, keskustan osayleiskaava 2020. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, 
Oulu, 17.10.2003. Kaavamääräyksiin liittyvän maisemanhoitosuosituksen mu-
kaan alueet tulisi säilyttää avoimina, perinteen mukaisina niitty- ja peltoviljelyk-
sinä tai maisemaniittyinä.

140 Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itä-
osa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vah-
vistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos 
ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muu-
tos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvis-
tettu 29.6.1994.

141 Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. Arkkitehtitoi-
misto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajen-
nus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoi-
misto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus 
osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Ris-
to Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus osaan 
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Arkkitehtitoimisto Risto 
Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos osaan Haapaveden kir-
konkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonky-
län rakennuskaavaa, Tähtelä. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. 
Vahvistettu 4.3.1988.
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soon ja järvien rannoille, kumpareille ja selänteiden rinteille.142 Haapave-
den kirkonkylä sijaitsee kunnan keskiosassa, missä maisema on topogra-
fialtaan vaihtelevaa, maastonmuodot ovat maisemamaakunnalle tyypil-
lisiin piirteisiin verrattuna poikkeuksellisen voimakkaat.143 Haapaveden 
kirkonkylä on rakentunut Haapajärven pohjoispuolelle, etelään avautu-
valle rinteelle. Maasto laskee jyrkästi kohti järveä.

Haapaveden kirkonkylä on vuoden 1955 analyysikarttaan verrattu-
na huomattavasti laajentunut. Rakentaminen on levittäytynyt laajalle 
alueelle Pyhäjokea reunustaville viljelysalueille sekä kirkonkylän poh-
joispuolella sijaitseville raivaamattomille metsä- ja suoalueille. Samal-
la asuinpaikkojen ja viljelysalueiden väliset suhteet ovat huomattavasti 
muuttuneet. Viljelysalueiden merkitys osana kirkonkylän kulttuuriympä-
ristöä on kadonnut, ne rajautuvat lähes kokonaan kirkonkylän keskustan 
ulkopuolelle. Vuoden 1955 kartalla kirkon luoteispuolelle vanhan tien 
varrelle sijoittuvan keskustan ympärille, vanhan maantien ja joen sekä 
vanhan maantien ja uusien tielinjausten väliin rajautuville alueille, on ra-
kennettu uusia asuinalueita 1970-luvun lopulta lähtien. Pääosa asuinalu-
eista on kaavoitettu entuudestaan, 1700-luvulta aina 1950-luvulle saak-
ka, viljelyskäytössä olleille peltoalueille. Asuinalueet ulottuvat paikoin 
jokirantaan saakka. Keskustan eteläpuolella Haapavedentien ympärillä 
vanhat pellot on rakennettu puistoalueiksi. Vanhan maantien eteläpuo-
lella asuinalueiden lomaan rajautuu paikoin, jäänteinä jokea reunustavis-
ta laajoista viljelysalueista, edelleen viljelyskäytössä olevia peltotilkku-
ja144. Etelässä taajama rajautuu selkeästi Pyhäjokeen, joka taajaman koh-
dalla avautuu Haapajärveksi. Pohjoisessa taajaman rajaa on analyysikar-
tan perusteella vaikea hahmottaa. Keskustan pohjoispuolelle Pulkkilaan 
johtavan maantien, Pulkkilantien, ympärille on rakentunut laaja teolli-
suusalue. Teollisuusalueen ympärillä, alueen kaakkois- ja lounaispuolel-
la, on 1970- ja 1980-luvuilla kaavoitettuja ja rakennettuja asuinalueita. 
Teollisuusaluetta ja asuinalueita ympäröivät rakentamattomat metsä- ja 
suomaat. Maastossa taajaman pohjoisrajaksi hahmottuu itä-länsisuuntai-
nen maantie, Uusitie145. Leveä tie erottaa taajaman ja tien pohjoispuolella 
sijaitsevat alueet toisistaan.

142 Maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan Suomenselän alueella maisema on 
tyypillisesti kasvillisuudeltaan karua ja maastonmuodoiltaan tasaista tai loivasti 
kumpuilevaa, Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon alueelle taas ovat omi-
naisia alavat ja laakeat jokilaaksot. (Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mie-
tintö I 1993, 15–17, 31, 35).

143 Vertaa esim. Alatalo 1994, 39–40.
144 Kaavoissa alueet on määritelty joko kasvitarha-alueiksi (MK) tai maanviljelysalu-

eiksi (MV). (Esim. Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennus-
kaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 
21.6.1978; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, 
Rautionranta. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 
21.6.1978; Laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkkisen-
niemi. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 19.2.1979. Vahvistettu 14.9.1979).

145 Kirkonkylän keskustaa koskevissa rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa itä-länsi-
suuntainen maantie on nimeltään Uusitie. Vuoden 2008 osoitekartan mukaan tie 
on kirkonkylän keskustan halki pohjois-eteläsuunnassa kulkevan Haapavedentien 
risteyksen länsipuolella nimeltään Mieluskyläntie, risteyksen itäpuolella Kytöky-
läntie. Tässä tutkimuksessa tiestä käytetään selkeyden vuoksi kaavoissa esiinty-
vää nimeä Uusitie.
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Haapavedellä tiestön kehitys ja muutokset ovat vaikuttaneet 1900-luvun 
jälkipuoliskolla taajamarakenteen ominaispiirteisiin. Pyhäjoen pohjois-
puolella kulkeva vanha maantie, Vanhatie, noudattaa samaa linjausta 
kuin vuoden 1919 kartalla, samoin keskustan itäpuolella Vanhatiestä er-
kaneva vanha Pulkkilaan johtava maantie, Sulkakyläntie. Teiden mutkia 
on aikojen mittaan korjausten ja parannustöiden myötä oikaistu. Merkit-
tävimmät muutokset tiestöön on tehty 1960-luvun vaihteessa. Tuolloin 
rakennettiin kaksi uutta maantietä, pohjois-eteläsuunnassa kirkonkylän 
keskustan halki kulkeva Haapavedentie146 ja sen kanssa keskustan poh-
joispuolella risteävä Uusitie. Uudet maantiet hahmottuvat taajamaraken-
teesta erillisiksi liikenneväyliksi, ne rajaavat ja jakavat taajamarakennet-
ta toisistaan erillisiin osiin.147 Keskustan pohjoispuolitse kulkeva Uusitie 
on muuttunut 1970-luvun kuluessa ohikulkutiestä taajaman sisäiseksi 
tieksi taajamarakenteen laajentuessa tien pohjoispuolisille alueille.148

Taajamarakenne kokonaisuutena tukeutuu toisaalta maastonmuotoihin 
ja vesistöön, toisaalta tiestöön. Vanhatien varrella rakentaminen tukeu-
tuu keskustan reuna-alueilla edelleen maastonmuotoja myötäilevään tie-
hen, samaan tapaan kuin vuoden 1955 kartalla. Keskustaa ympäröivillä 
asuinalueilla rakentaminen tukeutuu asuntokatuihin149, maastonmuoto-
jen merkitys taajamarakenteen taustatekijänä on analyysikartan perus-
teella tarkasteltuna vähäinen.

Kirkonkylän keskusta sijoittuu jokea myötäilevän Vanhatien varrelle, sa-
maan paikkaan kuin vuoden 1955 tilannetta kuvaavalla analyysikartal-
la. Keskustan halki kulkeva pohjois-eteläsuuntainen Haapavedentie jakaa 
keskustan kahteen osaan. Analyysikartalla keskusta-alue erottuu muuta 
rakennuskantaa selvästi kookkaampien liikerakennusten muodostamana 
keskittymänä. Taajamarakenteeltaan keskusta erottuu sitä ympäröivistä 
alueista niitä selkeästi väljempänä, rakennukset sijoittuvat etäälle toisis-
taan ja etäälle tiealueista.

1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa tapahtuneista muutoksista huolimat-
ta analyysikartalla on erotettavissa kiintopisteitä, jotka näkyvät myös 
tätä vanhemmilla kartoilla. Pappila sijaitsee edelleen vanhalla paikal-
laan, samoin useat alueen vanhoista maatiloista. Analyysikartalla jo-
kivarressa Alarannalla erottuvat mm. Herralan ja Yliherralan pihapii-
rit. Suuri osa vanhasta, vuoden 1955 kartalla näkyvästä asutuksesta on 
kuitenkin purettu uusien asuinalueiden tietä. Kirkonkylän tärkein maa-
merkkirakennus, kirkko, on tuhoutunut tulipalossa vuonna 1981. Vuon-
na 1751 rakennettu tapuli sijaitsee edelleen entisellä paikallaan.

146 Kirkonkylän keskustaa koskevissa rakennuskaavoissa ja asemakaavoissa kirkon-
kylän keskustan halki kulkeva pohjois-eteläsuuntainen tie on nimeltään Haapave-
dentie. Vuoden 2008 osoitekartan mukaan tie on kirkonkylän keskustan kohdal-
la nimeltään Nivalantie, keskustan pohjoispuolella tie on nimeltään Pulkkilantie. 
Tässä tutkimuksessa tiestä käytetään selkeyden vuoksi kaavoissa esiintyvää ni-
meä Haapavedentie.

147 Vertaa Soikkeli, Isola & Mäkiniemi 2001, 52–55.
148 Vertaa Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 28.
149 Analyysikartalle on selkeyden vuoksi merkitty vain päätiet.
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5.5. Kulttuuriympäristön muutokset

5.5.1. Haapaveden kirkonkylän keskusta-alueen muutosten 
tarkastelu rakeisuuskarttojen avulla

Haapaveden kirkonkylän keskustaa vuosina 1952–1953, 1976–1977 ja 
2008 kuvaavissa rakeisuuskartoissa näkyvät selvästi taajaman kokonais-
rakenteessa, rakeisuudessa ja rakennusten mittakaavassa 1900-luvun jäl-
kipuoliskon kuluessa tapahtuneet muutokset.

Aina 1900-luvun jälkipuoliskolle saakka maastonmuodoilla on ollut mer-
kittävä vaikutus taajamarakenteen ja sille ominaisten erityispiirteiden 
muodostumiseen. Vuosien 1952–1953 tilannetta kuvaavalla rakeisuus-
kartalla näkyy taajamarakenteen tukeutuminen maastonmuotoihin ja 
tiestöön. Taajaman kokonaisrakenne on perusmuodoltaan nauhamainen. 
Taajamarakenteen rungoksi ja taajaman päätieksi hahmottuu Pyhäjoen 
pohjoispuolella kulkeva vanha maantie. Tien linjaus myötäilee Haapajär-
veä kohti voimakkaasti viettävän rinteen muotoja, joten taajamaraken-
teesta on muodostunut tien ja maaston mukaisesti polveileva. Tielinjauk-
sen sijainti suhteessa taajamarakenteeseen hahmottuu rakeisuuskartal-
la asutusrakenteelle ominaisen hierarkian perusteella: asutus muodos-
tuu tiehen tukeutuvista pihapiireistä, joissa asuinrakennukset sijoittuvat 
tien varrelle ja niitä pienemmät talousrakennukset rajaavat pihoja niiden 
takana. Samoin kirkonkylän keskustassa muuta rakennuskantaa kook-
kaammat liikerakennukset sijaitsevat tien varressa, varasto- ja talousra-
kennukset pihojen ympärillä niiden takana. Kirkonkylän keskustan pai-
nopistealueeksi hahmottuu kirkon luoteispuolella sijaitseva alue, missä 
raitin pohjoispuolella sijaitsevat rakennukset – kirkon pohjoispuolella si-
jaitseva kansakoulurakennus ja sen länsipuolella sijaitsevat yksityisten 
kauppiaiden ja osuusliikkeiden omistamat liikerakennukset – rajaavat 
tietä tiiviisti yhtenäisenä nauhamaisena rivistönä. Paikoitellen raittiin 
tukeutuvat rakennukset muodostavat taajamarakennetta jäsentäviä ti-
hentymiä. Rakennusten ja pihapiirien väliin rajautuu erimuotoisia ja eri-
kokoisia, hierarkialtaan eriluonteisia julkisia, puolijulkisia ja yksityisiä 
pihatiloja.

Vuosien 1976–1977 ja vuoden 2008 tilannetta kuvaavilla rakeisuuskar-
toilla taajamarakenne on vuosien 1952–1953 tilanteeseen verrattuna ha-
jautunut, siinä ei voida erottaa selkeää muotoa tai suuntaa. 1960-luvun 
alussa valmistuneet maantiet, pohjois-eteläsuunnassa kirkonkylän halki 
kulkeva Haapavedentie ja keskustan pohjoispuolella sen kanssa risteävä 
Uusitie, erottuvat kartoilla leveinä rakentamattomina vyöhykkeinä, jotka 
jakavat taajamarakenteen toisistaan erillisiin osiin. Sen sijaan kirkonky-
länraitin sijaintia suhteessa taajamarakenteeseen on rakeisuuskarttojen 
pohjalta vaikeaa hahmottaa.

Vuosien 1976–1977 ja 2008 rakeisuuskarttojen vertailun perusteella 
hahmottuu selvästi asutusrakenteen ja rakennusten mittakaavan muut-
tuminen kirkonkylän keskustasta käsin. Vuosien 1976–1977 kartalla 
taajamarakenteessa on erotettavissa rakeisuudeltaan toisistaan poik-
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keavia kerroksia. Kirkonkylän keskustassa, joka sijoittuu raitin varrel-
le Haapavedentien länsipuolelle, rakennuskanta on vuosien 1952–1953 
jälkeen uudistunut. Uudet liikerakennukset erottuvat vanhoista liike- ja 
asuinrakennuksista niitä selvästi kookkaampina. Asutusrakenteelle vie-
lä 1950-luvun alussa ominainen hierarkisuus on rakennuskannan uu-
distumisen ja vanhojen talousrakennusten häviämisen myötä kadonnut, 
asutusrakenne muodostuu yksittäisistä rakennuksista eikä erikokoisten 
ja -luonteisten rakennusten muodostamista pihapiireistä kuten vuosien 
1952–1953 kartalla. Uudet liikerakennukset sijoittuvat tonteilleen etäälle 
tiestä. Vuosien 1976–1977 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla kes-
kusta-alue erottuu ympäristöstään suurikokoisten liikerakennusten muo-
dostamana kokonaisuutena, jota ei kuitenkaan voida nimittää tihenty-
mäksi – rakennukset sijaitsevat laajan torialueen ympärillä etäällä toi-
sistaan. Ydinkeskustan reuna-alueilla on vanhaa asutusta. Siellä asutus-
rakenne muodostuu, samoin kuin vuosien 1952–1953 rakeisuuskartalla, 
erillisten asuin-, liike- ja talousrakennusten rajaamista pihapiireistä, jot-
ka poikkeavat paitsi rakenteeltaan myös mittakaavaltaan selvästi keskus-
ta-alueen kortteleista. Myös kirkonkylän keskustassa uusien rakennusten 
lomassa on säilynyt paikoitellen muutamia vanhoja rakennuksia ja piha-
piirejä, jotka elävöittävät taajamarakennetta.

Vanhojen asuinalueiden ympärille on alkanut 1960- ja 1970-lukujen ku-
luessa rakentua uusia asuinalueita. Uudet asuinalueet poikkeavat ra-
kenteeltaan vanhoista. Yksittäiset asuinrakennukset sijoittuvat vapaasti 
tonttien keskiosiin, alueiden kokonaisrakenne on väljä ja mattomainen. 
Alueet on toteutettu vuoden 1962 rakennuskaavan mukaisina – raken-
nuskaavassa on esitetty kirkonkylän keskustaa ympäröivien asuinaluei-
den kortteli- ja tonttijako, mutta kaavassa ei anneta rakennusten sijoittu-
mista tonteilleen koskevia ohjeita tai määräyksiä. Eniten ympäristöstään 
poikkeavat keskustan kaakkoispuolelle rinteeseen rakennetut kerrostalot 
ja rivitalot, jotka erottuvat muusta rakennuskannasta sekä kooltaan että 
sijainniltaan.

Vuoden 2008 rakeisuuskartalla asutusrakenteessa ja rakennusten mitta-
kaavassa tapahtuneet muutokset näkyvät vuosien 1976–1977 tilannet-
ta selkeämmin: rakennusten mittakaava on selvästi kasvanut ja samalla 
taajamarakenne on muuttunut väljäksi ja hajanaiseksi. Kirkonkylän kes-
kusta, joka sijoittuu Haapavedentien ja Vanhatien risteysalueen ympä-
rille, on rakenteeltaan hyvin väljä. Haapavedentien ja Vanhatien risteys 
erottuu kartalla laajana rakentamattomana aukkopaikkana. Risteysalu-
een länsipuolella vanhan maantien linjaus erottuu rakeisuuskartalla le-
veänä kookkaiden liikerakennusten ja julkisten rakennusten väljästi reu-
nustamana vyöhykkeenä. Kirkonkylän keskustaa ympäröiville alueille 
on vuosien 1976–1977 ja 2008 välisenä aikana rakennettu lisää uusia 
asuinalueita. Alueet on toteutettu vuosina 1978–1986 vahvistettujen ra-
kennuskaavojen mukaisina. Asutusrakenne on muuttunut myös vanhoil-
la asuinalueilla rakennuskannan uusiutumisen myötä. Rakeisuuskartan 
mukaan erillispientalot, rivitalot ja kerrostalot sijoittuvat sekä vanhoilla 
että uusilla asuinalueilla tonttien keskiosiin etäälle tiealueista. Pihapii-
reistä muodostuva asutusrakenne on lähes kokonaan kadonnut raken-
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nuskannan uusiutumisen ja vanhojen talousrakennusten häviämisen 
seurauksena. Kuitenkin paikoin taajamarakenteen lomassa erottuu rip-
peitä kirkonkylälle 1950-luvun alussa tyypillisestä, pienimittakaavaisten 
rakennusten rajaamista pihapiireistä muodostuvasta asutusrakenteesta. 
Esimerkiksi Tähtelänkujan varrella kirkon pohjoispuolella sijaitsevat ra-
kennukset erottuvat niitä ympäröivistä liikerakennuskortteleista omaksi 
kokonaisuudekseen.

Rakennusten koko on 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa kasvanut huo-
mattavasti. Vuosien 1952–1953 rakeisuuskartalla muita suurempina erot-
tuvat lähinnä tärkeimmät julkiset rakennukset, kirkko sekä raitin varrel-
la sijaitsevat koulurakennukset: kirkon pohjoispuolella sijaitseva kansa-
koulu, keskustan lounaiskulmassa sijaitseva kansanopiston päärakennus 
sekä keskustan itälaidalla sijaitseva yhteiskoulu. Keskustan pohjoispuo-
lella muita suurempina erottuvat työväentalo ja paloasema. Niiden ohella 
muusta rakennuskannasta erottuu keskustan itälaidalla sijaitseva kirkon-
kylän ensimmäinen, 1950-luvun vaihteen tienoilla rakennettu kerrosta-
lo. 1900-luvun lopulla liikerakennukset ovat kasvaneet kooltaan huomat-
tavasti julkisia rakennuksia suuremmiksi, mikä näkyy erityisesti vuoden 
2008 tilannetta kuvaavalla rakeisuuskartalla. Vuosien 1976–1977 kartal-
la selkeästi suurimpina erottuvat raitin varressa sijaitseva Haapaveden 
Osuuskaupan liikerakennus ja sitä vastapäätä Haapaveden Osuuspankin 
liikerakennus. Vanhat maamerkkirakennukset – keskustan eteläpuolel-
la rinteessä sijaitseva kirkko, kansanopiston päärakennus ja yhteiskoulu 
– ovat liikerakennuksia pienempiä. Julkisista rakennuksista ympäristös-
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tään erottuvat keskustan pohjoispuolella sijaitseva vanhainkoti ja Haapa-
vedentien varressa sijaitseva valtion virastotalo.

Vuoden 2008 kartalla selvästi muita kookkaampina erottuvat 1900-lu-
vun lopulla kirkonkylään rakennetut uudet liikerakennukset, jotka sijoit-
tuvat tärkeimpien liikenneväylien varsille ja risteysalueiden ympärille. 
Kirkonkylän keskustassa, Haapavedentien ja Vanhatien risteyksen tuntu-
massa, suurimpina erottuvat S-marketin ja K-marketin liikerakennukset. 
S-marketin eteläpuolella tietä reunustavat Haapaveden opiston uusi pää-
rakennus, Hotelli Haapakannel, osuuspankin liiketalo ja kaupunginta-
lo. Keskustan pohjoispuolella Haapavedentien ja Uusitien risteyksen ym-
pärillä sijaitsevat huoltoasema sekä liikunta- ja uimahallirakennukset. 
Julkisista rakennuksista suurimpia ovat keskustan itäpuolella sijaitseva, 
vanhan yhteiskoulun paikalle rakennettu terveyskeskus, Vanhatien etelä-
puolella keskustan kaakkoisreunalla sijaitseva, vuonna 1991 valmistunut 
palvelutalo ja Tähtelänkujan varressa sijaitseva, vuonna 1984 valmistu-
nut kirkko- ja seurakuntakeskus.

Vuosien mittaan kirkonkylän keskusta on laajentunut huomattavasti. 
Vuosien 1952–1953 kartalla raittiin tukeutuva kirkonkylä rajautuu selke-
ästi omaksi kokonaisuudekseen hahmottuvalle alueelle. Taajamaraken-
ne on paikoin levinnyt päätieltä erkaneviin kapeisiin sivuteihin tukeu-
tuen raitin pohjoispuolisille alueille – pienikokoisista asuin- ja talousra-
kennuksista muodostuvat alueet poikkeavat rakeisuudeltaan kirkonkylän 
keskustasta ja hahmottuvat siitä erillisiksi kokonaisuuksiksi. Kirkonkylää 
ympäröivät rakentamattomat viljelysalueet ja metsät. Keskustan etelä-
puolella Haapajärveä kohti laskevalla rinteellä on edelleen viljelyskäy-
tössä olevia peltoalueita, joiden keskellä erottuvat kirkko ja tapuli sekä 
keskustan kaakkoispuolella jokivarressa sijaitseva pappilan pihapiiri. 
1960- ja 1970-lukujen kuluessa kirkonkylän keskustaa ympäröiville, en-
tuudestaan rakentamattomille alueille on alkanut rakentua asuinalueita. 
Vuoden 2008 kartalla kirkonkylän keskusta rajautuu pohjoisessa Uusi-
tiehen ja etelässä Pyhäjokeen ja Haapajärveen. Keskustan eteläpuolella 
asuinalueet ulottuvat miltei jokirantaan saakka.

5.5.2. Vanhatien ympäristö

Haapaveden kirkonkylän keskusta sijoittuu Haapavedentien länsipuolel-
le, Vanhatien ja Tähtelänkujan risteysalueen ympärille. Suurin osa kau-
pallisista ja hallinnollisista palveluista sijoittuu keskustaan Vanhatien 
varrelle, Haapavedentien risteyksen ympäristöön. Keskusta-alueen si-
jaintiin ja rajautumiseen ovat 1900-luvun kuluessa vaikuttaneet tiealuei-
den muutokset – Haapavedentien ja Vanhatien uuden linjauksen rakenta-
minen – sekä rakennuskannan uusiutuminen 1900-luvun jälkipuoliskon 
kuluessa.

Haapaveden kirkonkylän keskusta rakentui kirkon pohjoispuolelle 
1800-luvun lopulta lähtien. Rakentaminen tukeutui jokiuomaa myötäile-
vään vanhaan maantiehen, kirkonkylänraittiin. Raitin varrelle rakennet-
tiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa yksityisten maaseutukaup-
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piaiden ja osuusliikkeiden kauppapuoteja. 1900-luvun vaihteen tienoilla 
perustetut pankit toimivat aluksi vuokratiloissa, ensimmäinen varsinai-
nen pankkirakennus, KOP:n toimitalo, valmistui vuonna 1928150.

Kirkonkylän keskustaa 1920-luvun alussa kuvaavassa valokuvassa liike-
rakennukset rajaavat tietä nauhamaisena, harvaan rakennettuna koko-
naisuutena. Kuvassa näkyvät raitin pohjoispuolella sijaitsevat Väänäsen 
kaupparakennus ja sen takana Haapaveden Osuuskaupan päämyymälä-
rakennus, taka-alalla näkyy Törnqvistin kaupparakennus. Raitti toimii 
taajamarakenteen selkärankana, rakennukset sijaitsevat tiiviisti tien var-
ressa. Rakennusten ohella tietä rajaavat rakennusten väleistä katutilaan 
työntyvä puusto sekä tontteja ympäröivät matalat puuaidat. Liikeraken-
nukset ovat puurakenteisia, joko yksikerroksisia ja ullakollisia tai kaksi-
kerroksisia. Julkisivut on vuorattu laudoituksella ja maalattu vaaleiksi. 
Rakennuksissa sijaitsevien myymälätilojen sisäänkäynnit avautuvat rai-
tille.

Keskeisellä paikalla raitin varrella sijaitseva Haapaveden Osuuskaupan 
päämyymälärakennus valmistui vuonna 1920151. Rakennuksen kokonais-
hahmossa ja yksityiskohdissa oli jugend-tyylille tyypillisiä piirteitä: yk-
sikerroksisessa rakennuksessa oli korkea ullakko ja jyrkkä pärekatteinen 
satulakatto, ikkunoiden puitejako ja päätyräystäiden koristeaiheet edus-
tivat tyyliltään jugendia. Rakennusta uudistettiin vuonna 1937, jolloin 
mm. myymälätiloja laajennettiin152. Myymälätiloihin rakennettiin raitin 
puoleiselle julkisivulle suurikokoiset näyteikkunat, yksityiskohdat edus-
tivat tyyliltään funktionalismia.

Osuuskaupan päämyymälärakennus purettiin 1950- ja 1960-luku-
jen vaihteessa. Sen paikalle valmistui vuonna 1960 ”ajanmukainen 
keskustoimipaikka”.153 Uusi liikerakennus muodostui yksikerroksisesta 

150 Esim. Ahonen 1973, 246.
151 Esim. Malviniemi 1965, 23.
152 Esim. Malviniemi 1965, 11, 18.
153 Malviniemi 1965, 19–20.
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myymäläsiivestä ja osittain kaksikerroksisesta toimisto- ja varastosiives-
tä, joista matala myymäläsiipi sijoittui raitin varrelle, toimisto- ja varas-
totilat tontin takaosaan myymäläosan taakse. Myymälätilat avautuivat 
sekä toiminnallisesti että visuaalisesti raitille. Rakennuksessa oli etelään 
raitille avautuvalla sivustalla korkeat, koko julkisivun levyiset näyteikku-
nat. Myymälätiloihin johti raitilta kaksi sisäänkäyntiä.154

Osuuskaupan liikerakennusta uudistettiin ja laajennettiin useaan ottee-
seen 1960–2000-luvuilla. Ensimmäisen kerran rakennusta laajennettiin 
1960-luvun lopulla. Kortteliin vahvistettiin vuonna 1966 kaavamuu-
tos155, joka mahdollisti yksikerroksisen laajennusosan rakentamisen van-
han Väänäsen kaupparakennuksen paikalle.156 1990-luvun alkupuolella 
rakennuksessa tehtiin julkisivujen muutoksia ja myymäläosan takana si-
jainnut varastosiipi purettiin pois.157 Todennäköisesti tuolloin rakennuk-
sen itäpäädyssä sijainnutta pysäköintialuetta laajennettiin rakennuksen 
taakse, puretun varastosiiven paikalle. Ajan mittaan tehtyjen korjausten 
ja muutosten yhteydessä myymälätilojen sisäänkäyntien paikkaa on use-
aan kertaan muutettu. 1990-luvulla sisäänkäynnit sijoittuivat rakennuk-
sen itäpäädyn kulmiin, julkisivuissa sisäänkäyntejä korostettiin lasira-
kenteilla ja katoksilla. Myymälärakennuksen pääjulkisivuksi muodostui 
itään suuntautuva päätyjulkisivu. Etelään raitille suuntautuva julkisivu 
oli muuttunut avoimesta suljetuksi, vanhat sisäänkäynnit oli suljettu ja 
raitille avautuvat suuret näyteikkunat oli teipattu umpeen. 2000-luvun 
alussa myymälätilojen sisäänkäynti siirrettiin raitilta katsottuna raken-
nuksen taakse, missä se avautui pysäköintialueelle – muutoksella paran-
nettiin yhteyttä rakennuksen taakse laajentuneelta pysäköintialueelta 
liiketiloihin. Myös rakennuksen julkisivuja muutettiin, myymälätiloihin 
avautuvat ikkunat sijoittuivat rakennuksen pohjoisjulkisivulle sisään-
käynnin ympärille, raitin puoleisella julkisivulla sekä rakennuksen itä-
päädyssä sijainneet ikkunat rakennettiin umpeen. Muutosten seuraukse-
na liikerakennus käänsi selkänsä raitille entistä selkeämmin.

Osuuskaupan liikerakennus, nykyinen S-market, on hyvä esimerkki siitä, 
kuinka yksittäisessä rakennuksessa toteutetuilla ympäristöön sopimat-
tomilla muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus paitsi kulttuuriympä-
ristöön kokonaisuutena myös moniin kulttuuriympäristön osatekijöihin, 
kuten näkymiin sekä katutilaan ja sen toiminnalliseen ja visuaaliseen 
hahmottumiseen. Muutosten ja laajennusten seurauksena rakennus on 
saanut kirkonkylän kulttuuriympäristössä entistä hallitsevamman ase-
man. Samanaikaisesti rakennuksen suhde ympäristöönsä on muuttunut 
selvästi. Kookas liikerakennus sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikal-
la kirkonkylän keskustassa. Se toimii tunnuskuvanomaisena maamerk-
kirakennuksena, joka näkyy sekä raitille että läpikulkutienä toimivalle 

154 Vertaa Malviniemi 1965, 23.
155 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. SOK:n rakennusosasto, Helsin-

ki, 6.6.1964. Vahvistettu 31.3.1965.
156 Liikerakennus näkyy vuonna 1973 tehdyn ilmakuvauksen ja kartoituksen perus-

teella laaditulla kaavoituksen pohjakartalla. (Esim. Muutos ja laajennus osaan 
Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto 
Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978).

157 Esim. Alatalo 1994, 82.



Kuva 89 ja Kuva 90. Kirkonkylän kes-
kusta 1920-luvun alussa ja vuonna 2008.

5.5. Kulttuuriympäristön muutokset

239

Haapavedentielle. Rakennusta ympäröi laaja, avoin pysäköintialue, mikä 
korostaa rakennuksen näkyvyyttä ja hallitsevaa asemaa. Julkisivujen 
muutosten ja liiketilojen toiminnallisten muutosten myötä rakennuksen 
visuaalinen ja toiminnallinen yhteys raittiympäristöön on kuitenkin ka-
donnut.

Vielä 1960-luvulla raitti (Vanhatie) hahmottui edelleen selkeästi kirkon-
kylän päätieksi. Suuri osa kaupallisista palveluista keskittyi Vanhatien 
varrelle toria ympäröiville tonteille. Kuvassa sekä osuuskaupan että sen 
takana raitin varressa sijaitsevan Väänäsen kaupparakennuksen liiketi-
lat avautuvat raitille. 1960-luvulla otettuun valokuvaan liittyvän alkupe-
räisen kuvatekstin mukaan: ”Hyörinä keskustassa vilkastuu linja-autojen 
saapumisaikaan”158 – kirkonkylä toimi koko kuntaa palvelevana keskuk-
sena ja sujuvat julkisen liikenteen yhteydet nähtiin kirkonkylän ja palve-
luiden kehityksen kannalta merkittävinä159.

158 Tarmio, Papunen & Korpela (toim.) 1967, 213.
159 Vertaa Pohjois-Pohjanmaan runkokaava 1972…2000 1972, 267, 276; Pohjois-Poh-

janmaan seutusuunnitelma 1981–1990 1981, 56.
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Osuuskaupan liikerakennuksen muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus 
raittiympäristön kehitykseen. Rakennuksen raittia rajaavien julkisivujen 
muuttaminen takajulkisivujen tapaan suljetuiksi on muuttanut myös tie-
ympäristön luonnetta. Raitti ei hahmotu enää keskustan palvelujen reu-
nustamaksi päätieksi. Raitin pohjoispuolella ei ole lainkaan raitille avau-
tuvia liiketiloja. Raitin eteläpuolella torin ympärillä liikerakennukset si-
joittuvat etäälle tiestä eivätkä siten hahmotu osaksi tieympäristöä.

Raitilla katutila on hyvin leveä. Keskusta-alueella ajorataa reunustavat 
molemmin puolin erilliset korotetut jalkakäytävät. Tiealue itsessään on 
rakennettu vuoden 1962 rakennuskaavassa160 esitettyä kapeammaksi, 
ajoradan leveys on noin 7–8 metriä ja katukäytävien noin 2–3 metriä. 
Katutilaa kuitenkin leventävät raitin eteläpuolelle liikerakennusten edus-
talle sijoittuvat avoimet pysäköintialueet. S-marketin edustalla jalkakäy-
tävä ja rakennusta ympäröivät asvaltoidut piha-alueet hahmottuvat yh-
tenäiseksi asvalttikentäksi.161 Paikoitellen katutilaa kaventavat tiealuetta 
rajaavat puurivistöt ja istutukset.

Kirkonkylän keskustassa rakennuskanta on 1900-luvun jälkipuoliskon 
kuluessa uusiutunut. Raitin varrella sijaitsevista rakennuksista kaikki 
1900-luvun alkupuoliskon aikana rakennetut liikerakennukset on puret-
tu ja korvattu uusilla.

Liikerakennuksia raitin varrella 1940-luvulla kuvaavassa valokuvassa 
näkyvät raitin eteläpuolella sijaitseva osuuspankin liikerakennus Kassa-
la sekä raitin pohjoispuolella tietä rajaavat Väänäsen kaupparakennus ja 
osuuskaupan päämyymälärakennus. Lähes samalta paikalta 1970-luvun 
alussa otetussa valokuvassa raitin pohjoispuolella Väänäsen kaupan ja 
osuuskaupan paikalla sijaitsee osuuskaupan uusi liikerakennus, Sokos 
Jokiseutu. Vuoden 2008 valokuvassa näkyy sama rakennus, S-market, 
nykyisessä asussaan, raitille avautuvat lasijulkisivut umpeen muurattui-
na. Vanhatien ja Tähtelänkujan risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitsee 
vuonna 1952 valmistunut yhdyspankin kaksikerroksinen liikerakennus.

Nykyään kirkonkylän keskustassa Vanhatien ja Tähtelänkujan risteyksen 
ympäristössä sijaitsevista liikerakennuksista vanhimpia ovat risteyksen 
kaakkoiskulmassa sijaitseva yhdyspankin liikerakennus sekä 1900-luvun 
puolivälin tienoilla rakennettu, raitin pohjoislaidalla S-marketin länsi-
puolella sijaitseva liikerakennus. Kaksikerroksisissa rakennuksissa liike-

160 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, läänin-
arkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962. 

161 Tiealueen ilmettä kritisoidaan Tielaitoksen vuonna 1994 Haapaveden taajaman 
alueelle laatimassa taajamakohtaisessa analyysissä. Julkaisussa kirkonkylän run-
kona toimivasta päätiestä (Vanhatiestä) käytetään kirkonkylän keskusta-alueella 
käsitettä kauppakatu, keskustan ulkopuolella tiestä (Vanhatiestä) käytetään kä-
sitettä kylänraitti. Julkaisun mukaan: ”Tiealuetta laajentavat liikkeiden ympäris-
tön pysäköintialueet. Laajat asvalttialueet sekä kauppakadun ja sisääntuloteiden 
risteysalue ympäristöineen hallitsevat taajamakuvaa. Tilaa jäsentäviä ja asvalt-
tista taajamakuvaa pehmentäviä istutuksia on vähän uusista istutuksista huoli-
matta. Kauppa-aukion komea mänty parantaa hieman taajamakuvaa. Kauppaka-
tu ei muodosta pienipiirteisten kylänraittien kanssa tasapainoista kokonaisuutta”. 
(Taajamaselvitys – Taajamakuva 1994, 28).
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tilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen, toisessa kerroksessa on asuin- 
ja toimistotiloja. Liiketiloissa on suuret, raitille avautuvat näyteikkunat. 
Sisäänkäynnit avautuvat raitille. Yhdyspankin liikerakennus toimii kes-
kustassa paikallisena maamerkkinä. Rakennus sijaitsee keskeisellä ja nä-
kyvällä paikalla. Muista risteysaluetta ympäröivistä rakennuksista poi-
keten se sijaitsee tiiviisti tien varressa. Rapattu ja vaaleaksi maalattu, 
korkean aumakaton kattama rakennus poikkeaa muusta rakennuskan-
nasta myös mittasuhteiltaan ja väritykseltään.

Muut keskustassa raitin varrella sijaitsevista liikerakennuksista on raken-
nettu vuoden 1970 jälkeen. Yhdyspankin liikerakennuksen laajennus-
osa, joka sijoittuu Vanhatien varrelle vanhan liikerakennuksen taakse, 
on rakennettu vuonna 1970162. Raitin varrelle torin etelälaidalle sijoittu-
va osuuspankin toimitalo on valmistunut vuonna 1972163. Rakennukses-
sa on pankin tilojen ohella vuokrattavia liiketiloja sekä kolme asuntoa. 
Osuuspankin uuden liikerakennuksen tieltä on purettu pois paikalla ai-
162 Esim. Karvonen 1995, 87–88.
163 Esim. Ahonen 1973, 245; Karvonen 2005, 75–76, 83–85. Osuuspankin toimitalon 

on suunnitellut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Sirkka & Aarne Piirainen. (Kar-
vonen 2005, 84).
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emmin sijainneet rakennukset, raitin varressa sijainnut Kassala sekä rin-
teessä etäällä tiestä sijainnut Onnelan päärakennus. Uusi liikerakennus 
on rakennettu etäälle raitista. Rakennuksen ja tien väliin, entisen liike-
rakennuksen Kassalan paikalle, on varattu tilaa pysäköintiä varten, mikä 
nähtiin tuolloin myös tulevan kehityksen kannalta tärkeänä164. Alun pe-
rin tasakattoinen liikerakennus on muutettu peruskorjauksen yhteydes-
sä aumakattoiseksi vuonna 1997165. Samoin kuin raitin pohjoispuolella 
sijaitseva osuuskaupan liikerakennus, valmistumisensa aikaan pankki-
en liikerakennukset poikkesivat selvästi kirkonkylän keskustassa tuolloin 
olemassa olevasta rakennuskannasta. Rakennukset edustavat yksiker-
roksista, matalaa ja syvärunkoista, tasakattoista liikerakennustyyppiä. 
Liiketiloissa on raitille avautuvat lasijulkisivut. Yhdyspankin vanha lii-
kerakennus ja laajennusosa muodostavat kontrastiparin: yhteen liittyvät 
rakennukset poikkeavat toisistaan paitsi mittasuhteiltaan myös materi-
aaleiltaan ja yksityiskohdiltaan. Kumpikin niistä edustaa omalle ajalleen 
tyypillistä liikerakennustyyppiä, kumpaakin rakennusta pidettiin aika-
naan edustavana esimerkkinä liikerakentamisesta166. Esimerkiksi vuon-
na 2005 ilmestyneessä julkaisussa Haapaveden Osuuspankki kuvataan 
osuuspankin uuden liikerakennuksen olleen aikanaan ”Haapaveden Kir-
konkylän taajamaan hyvin sopiva ja näyttävä pankkitalo”167. Molemmat 
rakennukset ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan.

Vuoden 1962 rakennuskaavassa168 kirkonkylän keskipisteeksi oli suun-
niteltu tori. Tori sijoittui kaavassa keskeiselle paikalle kirkonkylän kes-
kustaan, raitin varrelle Haapavedentien länsipuolelle. Torin sijainti rai-
tin ja Vanhatien uuden linjauksen risteyskohdassa korosti sen merkitystä 
kirkonkylän keskeisimpänä solmukohtana. Hyvin laajaksi mitoitettu to-
rialue sijoittui tuolloin olemassa olevaan taajamarakenteeseen verrattu-
na osittain rakentamattomalle alueelle, etäällä tiestä sijaitsevan Onnelan 
talon edustalle, osittain Väänäsen kaupparakennusta vastapäätä sijaitse-
vien varastoaittojen paikalle. Kaavassa ei kiinnitetty huomiota torialu-
een rajautumiseen. Toria ympäröivillä tonteilla tuolloin olemassa olevat 
rakennukset sijoittuivat etäälle suunnitellusta torialueesta. Kaavassa ei 
annettu ohjeita toria ympäröivien korttelien rakentamiseksi.

1970-luvun vaihteessa kirkonkylän keskustassa alkoi olla pulaa pysä-
köintipaikoista. Pysäköinnin järjestäminen palvelujen yhteyteen nähtiin 
palvelujen toimivuuden ja tulevan kehittämisen kannalta tärkeänä.169 
1970-luvun kuluessa rakennetut uudet liikerakennukset, kuten osuus-
pankin toimitalo ja vuonna 1978 rakennettu kunnanvirasto170, sijoittui-
vat tonteilleen etäälle tiestä, jolloin rakennusten edustalle tien ja raken-
nuksen väliin rajautuva piha-alue voitiin varata pysäköintiä varten. Vuo-

164 Vertaa Karvonen 2005, 84.
165 Esim. Karvonen 2005, 164.
166 Vertaa Karvonen 1995, 87.
167 Karvonen 2005, 85.
168 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, läänin-

arkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.

169 Esim. Karvonen 2005, 84.
170 Vuodesta 1996 lähtien kaupungintalo.
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Vanhatien ja Tähtelänkujan risteyksen ym-
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Kuva 95. Liikerakennuksia raitin varrella 
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den 1978 rakennuskaavassa171 torialueen paikalle osuuspankin toimi-
talon edustalle oli kaavoitettu pysäköimispaikka (p). Pysäköintialuetta 
ympäröivät tontit oli määritelty kaksikerroksisten yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK). Kaavassa rakennusten sijoit-
tumista ohjaavat rakennusalat oli määritelty siten, että rakennukset oli 
mahdollista sijoittaa tiiviisti pysäköintiä varten varatun aukion ympäril-
le. Osuuspankin toimitalon länsipuolelle vuonna 1988 rakennettu Hotel-
li Haapakannel sijoittuu kuitenkin etäälle raitista, rakennuksen ja raitin 
väliin sijoittuva laaja piha-alue toimii hotellin pysäköintialueena.

Vuoden 1994 rakennuskaavassa172 varauduttiin jälleen torin rakenta-
miseen osuuspankin liikerakennuksen edustalle. Tori sijoittuu kaavas-
sa esitettyjen periaatteiden mukaisesti Vanhatien ja Tähtelänkujan ris-
teykseen, kirkonkylän keskustan liikenteelliseen ja toiminnalliseen sol-
mukohtaan, likimain samalle paikalle kuin vuoden 1962 rakennuskaa-
vassa.173 Tori avautuu pohjoisessa ja koillisessa risteysalueelle. Etelässä 
torialuetta rajaa osuuspankin liikerakennus, lännessä ja kaakossa vie-
reisten liikerakennusten pysäköintialueet: lännessä tori rajautuu hotellin 
pysäköintialueena toimivaan pihaan, kaakossa kaupungintalon edustalla 
sijaitsevaan pysäköintialueeseen. Toriympäristön ilmettä on kohennettu 
2000-luvun alussa istutuksilla ja valaisimilla, jotka rajaavat torialueen 
sitä ympäröivistä tie- ja piha-alueista erilliseksi kokonaisuudeksi. Torin 
keskellä sijaitseva kookas mänty toimii paikallisena maamerkkinä. To-
riksi kaavoitettu alue toimii kuitenkin edelleen pääasiassa pysäköintialu-
eena. Siten nykyään raittia reunustaa Vanhatien ja Tähtelänkujan ris-
teysalueen eteläpuolella vierekkäisten pysäköintialueiden muodostama 
yhtenäinen, leveä vyöhyke.

Valokuvassa vuodelta 1943 raittia rajaavat vanhat liikerakennukset. Ku-
vassa vasemmalla tien eteläpuolella sijaitseva Pohjolan Osakepankin toi-
mitalo ja sitä vastapäätä tien pohjoispuolella sijaitseva Koskelan tilan 
entinen päärakennus, ns. Puku-Aitan talo, rajaavat raitille katutilaltaan 
kapean porttikohdan. Rakennukset sijoittuvat tonteilleen maastonmuo-
tojen asettamien ehtojen mukaisesti: ne on rakennettu jokea kohti las-
kevaan maastoon rinteen suuntaisesti. Tien ja rakennusten väliin rajau-
tuu erikokoisia piha-alueita. Tietä ja tontteja erottavat toisistaan matalat 
puusäleaidat.

Kirkonkylänraitti muutettiin 1960-luvun vaihteessa toteutettujen uusi-
en liikennejärjestelyjen yhteydessä Haapavedentien ympäristössä kevy-
en liikenteen väyläksi. Samalla tien korkeussuhteet muuttuivat, kun tie 
linjattiin kulkemaan tunnelin kautta Haapavedentien alitse. Nykyään 

171 Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. 
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978.

172 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, 
arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994.

173 Vuoden 1962 kaavassa pääosa torialueesta sijaitsee samalla paikalla kuin vuoden 
1994 rakennuskaavassa. Vuoden 1994 kaavassa torialue sijoittuu tiiviisti sitä ra-
jaavien tiealueiden, Vanhatien ja Tähtelänkujan, varrelle teiden risteykseen, kun 
taas vuoden 1962 kaavassa torialue rajautuu etäälle teistä, torin ja risteysalueen 
väliin rajautuu avoin, kaavassa osaksi tiealuetta kuuluva käyttötarkoitukseltaan 
määrittelemätön aukiotila.



Kuva 97. Haapaveden kaupungintalo (en-
tinen kunnanvirasto) ja osuuspankin liike-
rakennus sijoittuvat raitin eteläpuolelle.

Kuva 96. Yhdyspankin vuonna 1952 ra-
kennettu liikerakennus sijoittuu Tähtelän-
kujan varrelle, vuonna 1970 valmistunut 
laajennusosa Vanhatien varrelle.
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Haapavedentien länsipuolella kevyen liikenteen väyläksi muutettua van-
haa raittia, Tähtelänkujaa, reunustavat maastoleikkaukset. Tieltä ei enää 
avaudu näkymää kirkonkylän keskustaan, kuten vuonna 1943 otetussa 
valokuvassa. Tähtelänkujaa ympäröivät molemmin puolin viereisillä ton-
teilla sijaitsevien liikerakennusten ja julkisten rakennusten pysäköinti-
alueet. Tähtelänkuja ei enää selvästi hahmotu entiseksi kirkonkylänrai-
tiksi. Kirkonkylän entinen päätie on muuttunut luonteeltaan sivukujan-
omaiseksi kevyen liikenteen väyläksi.

Haapavedentien itäpuolella Tähtelänkujalla on edelleen nähtävissä kir-
konkylänraitille vielä 1950-luvulla tyypillinen mittakaava. Katutila on 
kapea, tiealuetta rajaavat rakennukset sekä tonteilta katutilaan työntyvä 
kasvillisuus ja puusto. Paikoin tiiviisti tien varressa sijaitsevat puut muo-
dostavat katutilaa jäsentäviä ja elävöittäviä porttikohtia. Kookkaat yksit-
täispuut toimivat myös paikallisina, tunnuskuvanomaisina maamerkkei-
nä. Osa Tähtelänkujan varressa sijaitsevista vanhoista rakennuksista on 
tyhjillään, kuten kuvassa vasemmassa reunassa näkyvä Härön talo.



Kuva 98 ja Kuva 99. Kirkonkylän kes-
kustaa vuonna 1943 ja vuonna 2008.
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Kirkonkylän keskustassa Vanhatien ja Tähtelänkujan varrella on run-
saasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltua rakennuskantaa. 
Vuonna 1993 ilmestyneessä Museoviraston ja ympäristöministeriön jul-
kaisussa Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuurihistorialliset ympäristöt Haapaveden kirkonkylä mainitaan val-
takunnallisesti arvokkaana kokonaisuutena. Luettelossa mainitaan Van-
hatien raitti, jonka varrella on runsaasti perinteistä kirkonkylään kuulu-
nutta rakennuskantaa. Luettelon mukaan uusi rakentaminen on kuiten-
kin ”jossain määrin rikkonut kokonaisuutta”. Rakennuksista mainitaan 
nimeltä ainoastaan kirkkomaalla sijaitseva vuonna 1751 rakennettu kel-
lotapuli, kirkonpaikan itäpuolella sijaitseva vanha pappila, johon kuuluu 
vanhan vuonna 1973174 rakennetun päärakennuksen ohella vanhoja ait-

174 Suur-Pyhäjoen historian (1969) sekä Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton kult-
tuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelon mukaan pappilan vanha 
päärakennus on rakennettu vuonna 1787. (Matinolli 1969a, 442; Pohjois-Pohjan-
maan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-Haapaveden 



Kuva 100. Näkymä Tähtelänkujalta kohti 
kirkkoa.
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toja, puistoa ja uusi pappilarakennus, sekä vanhan puiston ympäröimä 
Haapaveden Opiston vuosina 1917–1925 rakennettu päärakennus.175

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton vuonna 1993 julkaistussa maa-
kunnallisesti arvokkaiden kohteiden luettelossa Vanhatien raitti mää-
ritellään tarkemmin kuin Museoviraston ja ympäristöministeriön luet-
telossa. Vanhatien raitti on luettelon mukaan ”selkeä raittikokonaisuus, 
jonka varrelle sijoittuu monta perinteistä asuaan säilyttänyttä asuinra-
kennusta sekä muutama liikerakennus”. Julkaisussa kuvaillaan raitti-
ympäristön merkityksellisyyttä, mutta osin menneessä aikamuodossa. 
Sen mukaan: ”Haapaveden Vanhatie ja kirkonkylän keskustan alue ovat 
perinteisesti muodostaneet sekä toiminnallisesti että ympäristöllisesti 
kiinteän kokonaisuuden. Niiden rakentamisessa on luontevasti huomi-
oitu kuntakeskuksen järvi- ja rinnemaisemaan liittyvät tekijät. Yhdes-
sä ne ovat muodostaneet keskeisen lähtökohdan kuntakeskuksen yksilöl-
lisyydelle ja kauneudelle. Viimeaikainen rakentaminen on rikkonut tä-
män yhtenäisyyden”.176 Raittikokonaisuuteen kuuluvina nimeltä maini-
taan yhteensä 11 kohdetta: 1910-luvulla rakennettu Mäkitalo; maanmit-
tausinsinööri Gestrinin rakennuttama virkamiestalo Einola; apteekkari 
Granbergin vuonna 1872 apteekiksi rakennuttama, 1970-luvulla hotel-
liksi muutettu liikerakennus Hotelli Sompa; vuoden 1865 tienoilla raken-
nettu vanha Vatasen kauppakartano Kauppinen, jossa toimi kirkonkylän 

seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta 1993, 
39).

175 Rakennettu kulttuuriympäristö — valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistori-
alliset ympäristöt 1993, 241.

176 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-
Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutu-
kunta 1993, 41. Vertaa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet 1978, 42. Haapaveden kirkonkylän raitti mainitaan myös Pohjois-Pohjan-
maan Seutukaavaliiton vuonna 1978 julkaistussa kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävien kohteiden luettelossa. Sen mukaan raitti on: ”Rakennuskannaltaan osin 
epäyhtenäinen, mutta esim. puuston vuoksi miljööltään varsin selkeä raittikoko-
naisuus, jonka varrelle sijoittuu monta perinteistä asuaan säilyttänyttä asuinra-
kennusta, entistä talouskeskusta ja ´kartanoá ”, joista nimeltä mainitaan Tähtelä, 
Vienola, Myyrilä, Rauhaniemi, Ruusula ja pappila sekä Einola ja taajaman ulko-
puolella sijaitsevat Pokela ja Alatalo.
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ensimmäinen kauppa; Haapaveden vanhin keskikievarirakennus Tähte-
lä (entinen Marttala); 1920-luvulla rakennettu lääkärin vastaanotto- ja 
asuinrakennus Myyrilä; 1800-luvun virkamiestalo Rauhaniemi; 1900-lu-
vun vaihteessa rakennettu virkamiesasuintalo Rauhala; 1920-luvulla ra-
kennettu Leppälahti; 1930-luvulla rakennettu Karvosen talo; 1907 ra-
kennettu Honkalan talo sekä 1900-luvun alussa rakennettu Sanen vir-
kamiestalo.177 Vanhatien raittia ympäröivien pihapiirien rakennuksista 
luettelossa kiinnitetään huomiota ainoastaan asuinrakennuksiin, piha-
piireihin kuuluvia talousrakennuksia ei mainita. Vanhatien raitin ohella 
maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi on luokiteltu kirkonkylän keskus-
tan alueella sijaitsevista rakennuksista Haapaveden kirkon tapuli, pap-
pilan vanha päärakennus, Haapaveden Opiston päärakennus, kotiseutu-
museona toimiva vanha kansakoulu ja Haapaveden Osuusmeijerin vuo-
sina 1906–1907 rakennettu graniitti- ja tiilirunkoinen meijerirakennus 
sekä alueella sijaitsevat vanhojen maatilojen, Ylä-Herralan, Haaviston, 
Alatalon, Pokelan, Laaksolan, Linnaisten ja Rannan, rakennukset.178

Raitti sekä yksittäisistä kohteista Haapaveden kirkko ja tapuli, kansan-
opiston päärakennus, kansakouluna ja pitäjäntupana aiemmin toiminut 
kotiseutumuseo, kestikievarina ja leipomona toiminut maalaistalo Haa-
visto, Linnainen, ravintolaksi kunnostettu entinen apteekki Sompa sekä 
Emäntäkoulun alue mainitaan myös Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavalii-
ton vuonna 1978 laatimassa julkaisussa Pohjois-Pohjanmaan kulttuuri-
historiallisesti merkittävät kohteet. Luettelon mukaan raitti on ”rakennus-
kannaltaan osin epäyhtenäinen, mutta esim. puuston vuoksi miljööltään 
varsin selkeä raittikokonaisuus, jonka varrelle sijoittuu monta perinteistä 
asuaan säilyttänyttä asuinrakennusta, entistä talouskeskusta ja ”karta-
noa”, mm. Tähtelä, Vienola, Myyrilä, Rauhaniemi, Ruusula sekä sivum-
malla pappila”. Kohteen yhteydessä mainitaan lisäksi ”muita perinteisiä 
taajamarakennuksia”, joita ovat mm. Einola ja hieman taajaman ulko-
puolella sijaitsevat Pokela ja Alatalo. Raittikokonaisuutta ”rikastavat” li-
säksi vanha hautausmaa ja hirsinen ruumishuonerakennus. Luettelossa 
mainitaan päärakennusten ohella myös talousrakennuksia. Lisäksi usei-
den kohteiden yhteydessä on huomioitu kasvillisuuden merkitys osana 
miljöötä. Esimerkiksi Sompan pihalla mainitaan olevan kammillinen 
patsasaitta ja vanhoja ulkorakennuksia. Emäntäkoulu kuvaillaan koko-
naisuutena, jossa päärakennuksen ja sen ominaispiirteiden ohella mer-
kittäviä ovat kasvillisuus ja maisemalliset tekijät: ”Koulun rakennuksiin 
kuuluu mm. rikasmuotoinen, vuosisadan vaihteen tyyliperinteeseen liit-
tyvä vanha päärakennus, joka sijaitsee sisääntulotien päässä rakennuksia 
ympäröivän tuuhean puuston keskellä. Alueella on muitakin vanhoja ra-
kennuksia, mm. kolme aittaa. Koulun sijainti mäellä Haapajärven rannan 
tuntumassa on maisemallisesti edustava”.179

177 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-
Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutu-
kunta 1993, 41–42.

178 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-
Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta ja Haapajärven-Pyhäsalmen seutu-
kunta 1993, 39–40. Vertaa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vät kohteet 1978, 41–43.

179 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 41–43.
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telän pihapiirissä sijaitsevat rakennukset 
ovat tyhjillään.
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Sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti arvokkaiksi määritellyt 
rakennukset on suojeltu vuosina 1991 ja 1994 vahvistetuissa rakennus-
kaavoissa180. Kaavoissa annetut rakennussuojelumääräykset eivät ole 
kuitenkaan taanneet rakennusten säilymistä osana kulttuuriympäris-
töä. Kirkonkylän keskustassa Vanhatien varrella sijaitseva vuonna 1872 
rakennettu apteekin talo, joka tunnettiin 1970-luvulta lähtien nimellä 
Hotelli Sompa, tuhoutui tulipalossa vuonna 1994. Vuonna 1993 ilmes-
tyneessä Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton maakunnallisesti arvok-
kaiden kohteiden luettelossa rakennus on määritelty kulttuurihistorialli-
sesti merkittäväksi kohteeksi. Vuonna 1994 vahvistetussa rakennuskaa-
vassa181 rakennus on määrätty suojeltavaksi. Sitä koskee kaavamääräys 
sr, jonka mukaan rakennusta ei saa purkaa. Nykyään rakennuksen pai-
kalla on tyhjä tontti, joka muodostaa taajamarakenteeseen aukkopaikan.

Suurin osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaista, rakennuskaavoissa suo-
jelluista rakennuksista on asuinkäytössä ja yksityisten omistuksessa. 
Kaupungin omistamissa rakennuksissa on palveluita: pappilan pääraken-
nuksessa toimii kaupungin päiväkoti, Myyrilässä on kaupungin terveys- 
ja sosiaalipalveluita ja Rauhalassa yksityinen hammaslääkäriasema. Täh-
telän rakennukset ovat tyhjillään.

Haapaveden keskustan osayleiskaavassa 2020 kiinnitetään huomiota 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja aluekokonaisuuksiin. 
Osayleiskaavassa Tähtelänkujan ympäristö sekä Vanhatien länsiosa ja 
itäosa – Vanhatien varrelle Haapavedentien risteykseen tukeutuvan kes-
kusta-alueen ulkopuolelle rajautuvat alueet – on määritelty sekä kyläku-
vallisesti arvokkaiksi että kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi alueik-

180 Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itä-
osa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vah-
vistettu 26.6.1991; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos 
ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 
20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991; Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muu-
tos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvis-
tettu 29.6.1994.

181 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, 
arkkitehti Juha Romppanen, 24.8.1992. Vahvistettu 29.6.1994.
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si. Näille alueille sijoittuu valtaosa kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi 
luokitelluista rakennuksista.182 Osayleiskaavaan on merkitty valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloissa mainit-
tujen kohteiden lisäksi useita paikallisesti merkittäviä rakennuksia ja ko-
konaisuuksia.

Haapaveden seurakunnan vuonna 1784 valmistunut kirkko tuhoutui tu-
lipalossa keväällä 1981.183 Tulipalon seurauksena kirkonkylän kulttuuri-
ympäristöstä poistui tärkeä julkinen rakennus, jolla oli merkitystä myös 
kirkonkylän näkyvimpänä maamerkkinä. Uusi kirkko ja seurakuntakes-
kus rakennettiin Tähtelänkujan varrelle. Rakennus valmistui vuonna 
1984.184 Uusi kirkkorakennus sijaitsee kuitenkin visuaalisesti syrjässä kir-
konkylän keskustasta. Rakennus ei hahmotu maamerkkirakennukseksi.

Haapavedentien risteyksen itäpuolelle, 1960-luvun alkupuolella rakenne-
tun Vanhatien uuden linjauksen varrelle, rakennettiin 1960- ja 1970-lu-
kujen kuluessa uusia liikerakennuksia. Vanhatien pohjoispuolelle vuonna 
1964 rakennettu liikerakennus ja sitä vastapäätä tien eteläpuolelle vuon-
na 1977 rakennettu liikerakennus sijoittuvat Tähtelänkujan risteyksen 
tuntumaan185. Rakennukset edustavat mittasuhteiltaan rakentamisajan-
kohdalle tyypillistä yksikerroksista, matalaa ja syvärunkoista liikeraken-
nustyyppiä. Liiketiloissa on raitille avautuvat lasijulkisivut. Kookkaissa 
rakennuksissa on useita pieniä liiketiloja, mikä näkyy rakennusten jul-
kisivuissa erilaisina, toisistaan poikkeavina mainoskyltteinä ja ikkuna-
teippauksina.

Liikerakennukset sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä. Rakennusten edus-
talle ja sivuille rajautuvia piha-alueita käytetään pääasiassa pysäköinti-
paikkoina. Rakennukset sijoittuvat paikkaan, missä maasto laskee voi-
makkaasti kohti itää. Vanhatien linjaus noudattaa pääpiirteissään maas-
ton muotoja, joskin tie sijoittuu paikoin korkeusasemaltaan ympäröivää 
maanpintaa ylemmäksi. Maastonmuotoja ei ole otettu rakennusten suun-

182 Haapavesi, keskustan osayleiskaava 2020. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, 
Oulu, 17.10.2003. Kaavamääräysten mukaan kyläkuvallisesti arvokkaalle alueelle 
rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeuttamiseen 
kyläkokonaisuuteen ja ympäristöön, niin että suunnittelussa huomioidaan perin-
teinen rakentamistapa ja alueen mittasuhteet sekä rakennusten sijoittaminen pi-
hapiireihin. Kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi määritellyllä alueella uudisra-
kentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja laajennukset tulee sovittaa perintei-
seen rakentamistapaan, siten että rakennusten ja kasvillisuuden nyt muodostama 
kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Lisäksi kaavamääräysten mukaan museoviran-
omaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita koskevien lupaha-
kemusten ratkaisemista. Osittain päällekkäisillä kaavamääräyksillä pyritään toi-
saalta ympäristössä olemassa olevien, kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi mää-
riteltyjen ominaispiirteiden säilyttämiseen, toisaalta ympäristön kehittämiseen 
olemassa olevaan soveltuvalla tavalla. 

183 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Oulaisten-
Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutu-
kunta 1993, 38.

184 Haapaveden kirkon ja seurakuntakeskuksen suunnittelusta vastasi kutsukilpai-
luvoiton pohjalta turkulainen arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio. (Esim. 
Kotiseutumme 2001, 56).

185 Esim. Kotiseutumme 2001, 124, 126. Tien eteläpuolella sijaitsevan liikerakennuk-
sen julkisivuja on muutettu peruskorjauksen yhteydessä vuonna 1994.
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nittelussa lainkaan huomioon, mikä näkyy rakennusten, niitä ympäröivi-
en piha-alueiden ja tien välisissä suhteissa: rakennukset sijoittuvat osit-
tain korkealle penkereelle tietä ylemmäksi, osittain tietä selvästi alem-
maksi.

Syksyllä 2008 osa rakennuksissa sijaitsevista liiketiloista oli tyhjillään. 
Vuonna 1990 laadittu, edelleen voimassa oleva rakennuskaava186 sallii 
kyseisille Tähtelänkujan risteyksen länsipuolella Vanhatietä rajaaville 
tonteille nykyistä tehokkaamman, enintään kaksikerroksisten liikera-
kennusten rakentamisen.

Haapavedentien risteyksen itäpuolella Vanhatietä reunustavat 
1980–1990-lukujen kuluessa rakennetut liikerakennukset. 1990-luvun 
lopulla kirkonkylän keskustan itäosaan rakentui runsaasti uusia palve-
luita, minkä seurauksena keskustan kaupallinen painopiste on siirtymäs-
sä entiseltä paikaltaan Haapavedentien länsipuolelta torin ympäristöstä 
Haapavedentien itäpuolelle rajautuvalle alueelle.187 Alue on rakenteel-
taan hyvin väljä. Liikerakennukset sijoittuvat tonteilleen etäälle tiestä, 
rakennusten ja tien väliin rajautuu pieniä piha-alueita, joita käytetään 
pääasiassa pysäköintiin. Pysäköintiä varten on varattu runsaasti tilaa, 
joten myös liikerakennusten väliin rajautuvat piha-alueet on rakennettu 
pysäköintialueiksi. Katutila on leveä. Olennainen osa miljöötä ovat tie-
aluetta paikoin rajaavat yksittäispuut ja puurivistöt.

Haapavedentien risteysalueen itäpuolelle rakennetut liikerakennukset 
ovat mittasuhteiltaan samankaltaisia kuin 1960- ja 1970-luvuilla raken-
netut liikerakennukset, eli rakennusten kokonaishahmo on matala ja run-
kosyvyys suuri – muusta rakennuskannasta poikkeaa Haapavedentien 
risteyksen kaakkoiskulmassa sijaitseva kaksikerroksinen liikerakennus. 
Vanhemmista liikerakennuksista poiketen 1980–1990-luvuilla rakenne-
tuissa liikerakennuksissa on korkeat satulakatot tai aumakatot. Runkosy-
vyydestä johtuen katot muodostuvat rakennusten hahmoa hallitseviksi. 
Rakennuksia yhdistää toisiinsa punatiilen käyttö julkisivumateriaalina. 

186 Vertaa Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajen-
nus, itäosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. 
Vahvistettu 26.6.1991.

187 Vertaa Soikkeli, Isola & Mäkiniemi 2001, 55.
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Liiketilojen ja ympäristön välinen suhde on erilainen kuin vanhemmis-
sa, 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa liikerakennuksissa, sisä- ja ulko-
tilojen välille ei muodostu visuaalista yhteyttä. Julkisivut ovat pääosin 
umpinaiset, ikkunat joista useimmat on teipattu umpeen sijoittuvat si-
säänkäyntien ympärille. Sisäänkäynnit avautuvat raitille tai pysäköinti-
alueelle.

Haapaveden keskustan osayleiskaavassa 2020188 Haapavedentien risteys-
tä ja Vanhatien uutta linjausta ympäröivät alueet on määritelty tiivis-
tämis- ja eheyttämistarpeessa oleviksi alueiksi. Osayleiskaavassa kiin-
nitetään huomiota erityisesti liikennejärjestelyjen huonoon hahmotetta-
vuuteen, minkä todetaan heikentävän taajamakuvaa ja viihtyisyyttä alu-
eella. Kaavamääräysten mukaan alueen tiivistämismahdollisuudet tulee 
tutkia asemakaavalla, ja alueella tulee sekä asemakaavoituksen että yk-
sityiskohtaisen suunnittelun avulla kehittää erityisesti katu- ja pysäköin-
tialueita, niin että taajamakuva paranee.

5.5.3. Haapavedentien ympäristö

Haapaveden kirkonkylä sijaitsee maisemallisesti poikkeuksellisen kau-
niilla paikalla, etelään kohti Haapajärveä voimakkaasti viettävällä rin-
teellä. Maiseman ominaispiirteet ovat kirkonkylälle leimaa-antava eri-
tyispiirre. Maiseman merkitys identiteettitekijänä näkyy selvästi myös 
1900-luvun alkupuoliskolla julkaistuissa kirjallisissa kuvauksissa.189 
Vuonna 1929 ilmestyneessä julkaisussa Suomenmaa – maantieteellis-ta-
loudellinen ja historiallinen tietokirja mainitaan Haapaveden pitäjän ero-
avan maisemiltaan melkoisesti muista alueen pitäjistä, sen sanotaan ole-
van ”vaihtelevaluontoinen keidas yksitoikkoisempien naapuripitäjiensä 
keskellä”.190

Maiseman ominaispiirteiden merkitys kulttuuriympäristön rakentumi-
sen taustatekijänä ja osana kulttuuriympäristöä näkyy 1900-luvun alus-
sa otetussa valokuvassa. Pyhäjokea ympäröivät avoimet pelto- ja laidun-

188 Haapavesi, keskustan osayleiskaava 2020. Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, 
Oulu, 17.10.2003.

189 Esim. Rosberg & Hildén 1929, 163; Metso 1948, 13.
190 Rosberg & Hildén 1929, 160. Vertaa Alatalo 1994, 39–40.
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alueet. Viljelysalueet, laitumet, pihat ja tiet on erotettu toisistaan aidoil-
la. Kuvassa etualalla näkyy joen yli kirkolle johtava vanha maantie, jota 
rajaa riukuaita. Kirkonkylä erottuu avoimen viljelysmaiseman keskellä 
nauhamaisena, rinnettä myötäilevänä kokonaisuutena. Rakentaminen 
tukeutuu vanhaan maantiehen, jonka kulku noudattaa korkeuskäyrien 
muotoja191. Liikerakennukset ja asuintalot sijoittuvat tien varrelle rinteen 
suuntaisina, maastonmuotojen ehdoilla. Näkymää hallitsevat tiehen tu-
keutuvien pihapiirien päärakennukset, jotka sijoittuvat tien varrelle, ta-
lousrakennukset rajaavat pihoja päärakennusten takana. Pihapiirit avau-
tuvat etelään kohti viljelyalueita. Rakennusten ohella pihapiirejä rajaavat 
kookkaat puut. Korkealle rinteeseen avointen viljelysalueiden yläpuolelle 
rakentunut kirkonkylä näkyy maisemassa kauas. Rakennettu ympäristö 
ja puuton viljelysmaisema erottuvat selkeästi toisistaan.

Vielä 1900-luvun puolivälissä maisema ja kirkonkylästä etelään Haapa-
järvelle avautuvat näkymät olivat olennainen osa kirkonkylän kulttuuri-
ympäristöä. 1900-luvun lopulla kulttuuriympäristön ja maiseman väli-
nen suhde on muuttunut. Maiseman merkitys osana kulttuuriympäristöä 
on heikentynyt ja osittain kadonnut. Eri puolilta kirkonkylän keskustaa 
järvelle avautuvat laajat näkymät ovat kadonneet, eikä maisema enää 
selvästi hahmotu raitilta käsin osaksi kirkonkylän kulttuuriympäristöä. 
Vuoden 2008 valokuvassa suurikokoiset rakennukset ja kasvillisuus peit-
tävät sekä rannasta kirkonkylän keskustaan että kirkonkylän keskustasta 
joelle ja järvelle avautuvia näkymiä. Kirkonkylän keskustaa ympäröivillä 
alueilla jokea reunustavat avoimet viljelysalueet on 1970-luvun jälkipuo-
liskon kuluessa kaavoitettu ja rakennettu asuinalueiksi.

Kirkonkylän keskustan eteläpuolella Haapavedentietä ympäröivät alueet 
on kaavoitettu ja rakennettu puistoksi. Alueita koskevissa vuosina 1962, 
1978, 1988 ja 1991 vahvistetuissa rakennuskaavoissa192 tietä ympäröivät 

191 Vertaa esim. Haapaveden kirkonkylää vuonna 2001 kuvaava analyysikartta.
192 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lää-

ninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokos-
ki, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962; Muutos ja laajennus osaan Haapave-
den kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
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viheralueet on määritelty puistoalueiksi (P, VP). Puistoalueiden lomaan 
rajautuu asuinkortteleita. Vanhaa kirkon paikkaa ympäröivä kirkkomaa, 
uuden kirkkorakennuksen piha-alueet ja kaupungintalon eteläpuolella si-
jaitsevat alueet erottuvat maisemassa istutettuina ja hyvin hoidettuina 
puistoalueina.193 Luontaisesti avoimena pysyvät viljelysalueet ovat muut-
tuneet jatkuvaa hoitoa vaativiksi puistoalueiksi. Haapajärven rannan 
tuntumassa sijaitsevilla puistoalueilla vapaasti kasvava puusto peittää 
paikoin järven ja taajaman välisiä näkymiä.

Kirkonkylän keskustasta etelään ja joelle avautuvat näkymät on 1800-lu-
vun lopulla ja 1900-luvun alussa otettu huomioon muutamien kirkon-
kylän keskustassa sijaitsevien rakennusten suunnittelussa. Sekä Onne-
lan päärakennuksessa että Pohjolan Osakepankin toimitalona käytössä 
olevassa rakennuksessa on etelään avautuvat näköalaparvekkeet. Maas-
tonmuodot ja näkymät ovat vaikuttaneet merkittävästi myös 1900-luvun 
jälkipuoliskolla rakennettujen asuinrakennusten suunnitteluun: 1960-lu-
vun lopulla ja 1970-luvulla rinteeseen rakennetut kerrostalot ja rivitalot 
sijoittuvat tonteilleen rinteen suuntaisina, asuntojen oleskelupihat ja par-
vekkeet avautuvat kohti etelää. Asunnoista avautuu näkymiä kohti jär-
veä. Kookkaat rakennukset kuitenkin peittävät kirkonkylän keskustasta 
järvelle avautuvia näkymiä.

Haapaveden keskustassa kulttuuriympäristön kehitykseen on olennai-
sesti vaikuttanut Nivalasta Haapaveden kirkonkylän kautta Pulkkilaan 
johtavan maantien, Haapavedentien, rakentaminen. Kirkonkylän keskus-
tan halki kulkeva tie on toteutettu vuonna 1962 vahvistetussa rakennus-
kaavassa194 esitetyn linjauksen mukaisena. Rakennuskaavassa maantietä 
varten varattu liikennealue on linjattu kulkemaan Kylpyläsaaren läpi ja 
edelleen kirkon länsipuolitse kirkonkylän keskustan halki kohti pohjois-
ta. Kirkonkylän keskustan eteläpuolella tien linjaus noudattaa paikoin 
vanhan Nivalaan johtavan maantien linjausta. Raitin pohjoispuolella 
tie kulkee vanhojen viljelysalueiden halki. Kaavassa tiealueella sijaitsee 
muutamia rakennuksia, joista merkittävin on kirkonkylän kansakoulu.

Kirkonkylän keskustan eteläpuolella Haapavedentietä pitkin avautuu pit-
kiä ja laajoja näkymiä, jotka vaihtelevat tien kaarteiden mukaisesti. Tie-
aluetta reunustaa paikoin kookas ja tuuhea puusto. Puurivistöt toisaalta 
rajaavat leveää tiealuetta, toisaalta peittävät tieltä avautuvia näkymiä. 
Tien varressa maamerkkirakennuksena sijaitsee vuonna 1751 rakennettu 
tapuli, joka säilyi vanhan kirkon palossa vuonna 1981. Tapuli sekä tuol-
loin vielä olemassa oleva kirkko mainitaan Pohjois-Pohjanmaan seutu-

Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu 21.6.1978; Muutos ja laajennus osaan Haapaveden 
kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988; Haapaveden kirkonkylän Vanhantien rakennus-
kaavan muutos ja laajennus, länsiosa. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti 
Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 9.7.1991.

193 Julkisia rakennuksia ympäröivät hoidetut puistoalueet sijoittuvat käytännössä 
pääosin julkisten rakennusten korttelialueiksi määritellyille alueille, eivät puisto-
alueiksi määritellyille alueille.

194 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, läänin-
arkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.
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kaavaliiton vuonna 1978 ilmestyneessä julkaisussa Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Julkaisussa kiinnitetään huo-
miota Haapavedentiehen, tien ja vanhojen rakennusten väliseen suhtee-
seen, julkaisun mukaan tiepengerrykset turmelevat pahoin kulttuurihis-
toriallisesti merkittävien kirkko- ja tapulirakennuksen ympäristön.195

Kirkonkylän keskustassa Haapavedentie jakaa keskusta-alueen selkeästi 
kahteen osaan. Tie kulkee maastossa korkealla penkereellä, korkeusase-
maltaan huomattavasti ympäröivää maanpintaa ylempänä. Ajorataa reu-
nustavat kapeat pientareet ja leveät luiskat. Kevyt liikenne on erotettu 
ajoneuvoliikenteestä, tietä reunustavat molemmin puolin erilliset kevyen 
liikenteen väylät. Kokonaisuutena liikennealue on hyvin leveä.

195 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1978, 43.
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Vanhatien risteysalueen pohjoispuolella liikennealueen leveys noudattaa 
vuoden 1962 rakennuskaavassa196 määriteltyä rajausta. Liikennealuee-
seen, jonka kokonaisleveys on 40 metriä, kuuluvat ajorata, sitä ympäröi-
vät piennaralueet ja tietä molemmin puolin reunustavat kevyen liiken-
teen väylät. Vanhatien risteyksen eteläpuolella, järveä kohti viettävässä 
rinteessä, tiealueen leveys noudattaa vuoden 1984 rakennuskaavassa197 
määriteltyä rajausta, joka on kapeampi kuin vuoden 1962 rakennuskaa-
vassa. Tiealueen leveys on 28–36 metriä, kevyen liikenteen väylä on ra-
kennettu vain tien länsipuolelle.

Eri aikoina laadituissa rakennuskaavoissa Haapavedentie on määritel-
ty kauttakulku- tai sisääntuloliikenteeseen tarkoitetuksi tieksi. Vuosien 
1988 ja 1991 rakennuskaavoissa198 Haapavedentiellä tiealuetta koskee 
kaavamerkintä LT, jolla tarkoitetaan kauttakulku- tai sisääntulotietä suo-
ja- ja näkemäalueineen. Tie on luonteeltaan taajamarakenteesta erillinen 
maantie.

Haapavedentien ja Vanhatien risteysalue toimii kirkonkylän keskustas-
sa tärkeimpänä liikenteellisenä solmukohtana. Risteysalueelle on vuon-
na 1993 rakennettu kiertoliittymä. Kiertoliittymä toisaalta parantaa lii-
kenteen sujuvuutta, toisaalta taas laajentaa tiealuetta ja korostaa enti-
sestään tieympäristön hallitsevuutta. Eri liikennemuotojen erottaminen 
toisistaan leventää liikennealuetta, vaikka se onkin turvallisuussyistä pe-

196 Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, läänin-
arkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 
1.2.1961. Vahvistettu 30.6.1962.

197 Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. 
Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988.

198 Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Myyrinpelto. Arkkiteh-
titoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 16.3.1984. Vahvistettu 1.7.1986; Muutos ja laajen-
nus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Tähtelä. Arkkitehtitoimis-
to Risto Harju Ky, Oulu, 9.11.1984. Vahvistettu 4.3.1988; Haapaveden kirkonky-
län Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, itäosa. Suunnittelukolmio 
Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 26.6.1991; Haa-
paveden kirkonkylän Vanhantien rakennuskaavan muutos ja laajennus, länsiosa. 
Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Juha Romppanen, 20.12.1990. Vahvistettu 
9.7.1991.
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rusteltua. Risteysalueen ympäristössä sijaitsevia liikerakennuksia ympä-
röivät avoimet pysäköintialueet muodostavat taajamarakennetta hajaut-
tavia ja hahmotettavuutta vaikeuttavia aukkopaikkoja.

Haapavedentien merkitys osana taajaman visuaalista ja toiminnallista 
rakennetta on kahtalainen. Kirkonkylän keskustan alueella leveä ja luon-
teeltaan maantiemäinen tie hajottaa taajamarakennetta ja vaikeuttaa 
sen hahmotettavuutta. Tie katkaisee keskusta-alueen länsipuolen ja itä-
puolen välisiä yhteyksiä. Toisaalta tie toimii taajaman pohjois-eteläsuun-
taisena selkärankana, johon osa palveluista tukeutuu. Haapavedentien 
varrelle kirkonkylän keskustan pohjoispuolelle ja pääteiden risteysaluei-
den ympärille on kaavoitettu liikerakennusten (KL), yleisten rakennusten 
(YH, YU) ja huoltoasemarakennusten (LH) korttelialueita. Tien varrelle 
sijoittuvat mm. linja-autoasema, huoltoasema, valtion virastotalo sekä lii-
kunta- ja uimahalli. Palvelut ovat luonteeltaan kuntakeskustasoisia, taa-
jamaa laajempaa aluetta sekä taajaman läpikulkuliikennettä palvelevia.
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esitetty väitöskirjan osassa I, liitteessä 1. Tässä luettelossa mainitaan vain tässä julkaisussa, väitöskirjan osassa II, lähtei-
nä käytetyt kaavat.

Rantsila

Rantsila, kirkonseudun rakennussuunnitelma. Arkkitehti Salme Setälä, 5.11.1952. Vahvistettu lääninhallituksessa 
20.10.1953.

Rantsila, rakennuskaava, muutos/laajennus/kumoaminen. Arkkitehti Hannu Vuolteenaho, 21.12.1973. Vahvistettu lää-
ninhallituksessa 22.2.1974.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehti SAFA Matti Haapala, Helsinki, 5.6.1965. Vahvistettu lääninhal-
lituksessa 6.9.1965.

Rantsila, kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Keinonkankaan alue. Suunnittelukolmio Oy / Suunnittelusampo Oy, 
dipl.ins. Matti Arponen, 17.3.1980. Vahvistettu lääninhallituksessa 15.10.1980.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 22.7.1982. 
Vahvistettu lääninhallituksessa 7.4.1983.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 3.11.1982. 
Vahvistettu lääninhallituksessa 1.6.1983.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehtiyo Ritva-Liisa Pennala, 31.7.1984. 
Vahvistettu lääninhallituksessa 24.7.1985.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 25.3.1986. Vahvis-
tettu lääninhallituksessa 4.8.1986.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 31.3.1988, 
30.5.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 7.9.1988.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laitinen, 30.5.1988. Vahvis-
tettu lääninhallituksessa 30.12.1988.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan laajennus, Hiukalankangas. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti Jouni Laiti-
nen, 5.4.1989. Vahvistettu lääninhallituksessa 8.9.1989.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti, Rantsila, 29.11.1991. Vahvistettu läänin-
hallituksessa 2.6.1992.

Rantsila, kirkonkylän rakennuskaavan muutos. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Oy, Rantsila, 23.11.1994. Vahvistettu kun-
nanvaltuustossa 2.3.1995.

Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus, Siikajoen länsiranta. Arkkitehti Pentti Jäntti, Rantsila, 29.8.2003. Vahvis-
tettu kunnanvaltuustossa 24.2.2004.

Rantsila, kirkonkylän asemakaavan laajennus, Tuohimaa. Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti, Arkkitehtitoimisto Oulun CAD-
Keskus Oy, Rantsila, 17.2.2004. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 25.3.2004.

Rantsila, kirkonkylän asemakaavan muutos, E75-tien risteysalue. Aluearkkitehti Kai Tolonen, 24.5.2006. Vahvistettu kun-
nanvaltuustossa 30.5.2006.

Kärsämäki

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Teuvo Vuolteenaho, Oulu, 22.3.1966. Vahvistettu lää-
ninhallituksessa 5.10.1966.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 23.2.1970. 
Vahvistettu lääninhallituksessa 1.9.1970.
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Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 10.6.1970. Vahvistettu lää-
ninhallituksessa 10.11.1970.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Suunnittelutoimisto Määttä Ky, arkkitehti Ilari Henttinen, Kajaani, 
15.2.1976. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.9.1976.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulu, dipl.ins. Ismo Peltomäki, 15.4.1981. Vahvistettu 
lääninhallituksessa 22.5.1981.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Ismo Pelto-
mäki, arkkitehti Olli Eskelinen, 25.8.1981. Vahvistettu lääninhallituksessa 25.8.1982.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Pitkäpelto. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. 
Hannu Koverola, arkkitehti SAFA Olli Eskelinen, 8.11.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.6.1983.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, dipl.ins. Hannu Koverola, arkki-
tehti SAFA Olli Eskelinen, 17.2.1983. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.9.1983.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Maa ja vesi Oy, Oulun aluetoimisto, arkkitehti SAFA Olli 
Eskelinen, 12.5.1987. Vahvistettu lääninhallituksessa 3.3.1987.

Kärsämäki keskustaajama rakennuskaavan muutos ja laajennus. Pohjanmaan Suunnittelupalvelu Ky, dipl.ins. Hannu Ko-
verola, 5.6.1987. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.11.1987.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Konttilan alue. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti 
Jouni Laitinen, 14.4.1989. Vahvistettu lääninhallituksessa 27.12.1990.

Kärsämäen kirkonkylä rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, Urpo Pakkanen, 17.5.1990. Vahvistettu lää-
ninhallituksessa 20.8.1991.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Teollisuusalue. Suunnittelukolmio Oy, Oulu, arkkitehti 
Juha Romppanen, 6.11.1996. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa 28.5.1997.

Kärsämäen kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio, Jaakko Pöyry Group, Oulu, arkkitehti 
Jaakko Isoherranen, 7.10.1998. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa 30.11.1999.

Tyrnävä

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaava. Maanmittausinsinööri Paavo Littow, Oulu, 2.1.1968. Vahvistettu lääninhallituk-
sessa 13.5.1969.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoi-
misto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 18.10.1973. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.5.1974.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen. Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoi-
misto, maanmittausinsinööri Matti Arponen, Oulu, 22.11.1973. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.5.1974.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Oulun maanmittauspiirin maanmittaustoimisto, maanmittausinsinööri 
Matti Nissinen, Oulu, 23.12.1975. Vahvistettu lääninhallituksessa 24.6.1976.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja osittainen kumoaminen. Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri 
Matti Arponen, Oulu, 30.5.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.9.1977.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio Oy, diplomi-insinööri Matti Arponen, 
Oulu, 31.5.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 20.3.1979.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Suunnittelukolmio Oy/Suunnittelusampo Oy, dipl. ins. Matti Arponen, 
Oulu, 12.3.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 11.1.1980.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus. Suunnittelukolmio Oy / Suunnittelusampo Oy, dipl.ins. 
Matti Arponen, 1.12.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 11.11.1980.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, arkkit. yo Seppo Itkonen, 
Oulu, 4.8.1981. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.12.1981.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Koskelan alue. Vt. maanmittausinsinööri Matti Kirjavainen, Oulu, 
19.1.1982. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.5.1982.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus, Seppälän alue. Arkkitehtuuritoimisto Sirkka Lehto, 
19.10.1988. Vahvistettu lääninhallituksessa 16.5.1989.

Tyrnävän kirkonseudun rakennuskaavan laajennus, Kotimetsän alue. Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, Oulu, 
1.11.1994. Vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksessa 18.8.1995.

Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos, Mankilantie – Valiontie. Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 25.6.2002. 
Vahvistettu kunnanvaltuustossa 4.7.2002.

Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Puujaakola. Aluearkkitehti Maija Niemelä, Tyrnävä, 27.1.2004. 
Vahvistettu kunnanvaltuustossa 27.1.2004.

Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava. Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, 22.8.2005. Vahvistettu kunnanvaltuustossa 
14.9.2005.

Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus. Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy, 13.3.2006. Vahvis-
tettu kunnanvaltuustossa 22.3.2006.
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Tyrnävän teollisuuskylän asemakaava, Nipsingin alue. Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, 13.2.2006. Vahvistettu kun-
nanvaltuustossa 20.4.2006.

Tyrnävän kunta, Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan laajennus, Eskolanpelto. Linja Arkkitehdit Oy, 11.4.2007. Vahvis-
tettu kunnanvaltuustossa 27.8.2007.

Haapavesi

Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Oulun läänin rakennustoimisto, lääninarkkitehti Mikko Huhtela, tilapäinen 
kaavoitusarkkitehti Ilkka Kalliokoski, Oulu, 1.2.1961. Vahvistettu lääninhallituksessa 30.6.1962.

Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavan muutos. SOK:n rakennusosasto, Helsinki, 6.6.1964. Vahvistettu lääninhallituk-
sessa 31.3.1965.

Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Haapaveden kunnan rakennustoimisto, Väinö (nimikirjoitus 
epäselvä), Kaarlo Rantanen, 20.3.1969. Vahvistettu lääninhallituksessa 1.8.1969.

Haapaveden keskustan korttelin 43 rakennuskaavamuutos. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Ry, Asunto-osasto, 
Helsinki, 9.3.1970. Vahvistettu lääninhallituksessa 13.7.1970.

Haapaveden kirkonkylän rakennuskaava. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju ja Kari Karjalainen, Oulu, 25.5.1970. Vahvis-
tettu lääninhallituksessa 5.2.1971.

Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa. Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju & Co, Oulu, 10.10.1972. Vah-
vistettu lääninhallituksessa 14.8.1972.

Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Sairaalanmäki. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 27.1.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 28.4.1978.

Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Mäkelä. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 17.8.1977. Vah-
vistettu lääninhallituksessa 16.6.1978.

Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 10.11.1977. Vah-
vistettu lääninhallituksessa 21.6.1978.

Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkinpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
10.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.6.1978.

Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Pokela. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
10.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.6.1978.

Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Rautionranta. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 10.11.1977. Vahvistettu lääninhallituksessa 21.6.1978.

Laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Erkkisenniemi. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 
19.2.1979. Vahvistettu lääninhallituksessa 14.9.1979.

Laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Linnainen. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 27.9.1978. 
Vahvistettu lääninhallituksessa 11.4.1979.

Muutos ja laajennus osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Koskelanpelto. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, 
Oulu, 23.10.1978. Vahvistettu lääninhallituksessa 5.6.1979.

Muutos osaan Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaa, Ahjola II. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 19.2.1979. 
Vahvistettu lääninhallituksessa 29.1.1980.

Laajennus Haapaveden kirkonkylän rakennuskaavaan, Hyttikallio. Arkkitehtitoimisto Risto Harju Ky, Oulu, 30.3.1981. 
Vahvistettu lääninhallituksessa 23.12.1981.
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