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1 JOHDANTO 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on keskeisiä Kuhmon Lammasjärven rantaosayleis-

kaavan taustaselvityksiä. Selvityksessä tarkastellaan maisema-arvoja mm. maisemakuvan 

ja maisemarakenteen analysoinnin kautta. Kulttuurimaisemalle ja rakennetulle kulttuuriym-

päristölle tyypillisiä piirteitä käydään läpi koko Lammasjärven rantaosayleiskaavan katta-

malla alueella. 

1.1 Aineistot ja menetelmät 

Selvityksen pohjana ovat olemassa olevat inventointitiedot. Keskeisimpinä lähteinä ovat 

olleet seuraavat julkaisut ja raportit: 

- Muhonen, Matleena ja Savolainen, Mervi. Kainuun kulttuurimaisemat ja maise-

manähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-aluei-

den päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus, 2013 

- Museovirasto, kulttuuriympäristön palveluikkuna, arkeologiset kohteet 

- Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet. Kainuun liitto ja 

Kainuun ELY-keskus, julkaisu B:12, 2017 

- Tervo, Kari. Kuhmo – Rajalla. Kuhmon kulttuuriympäristöohjelma. Kainuun ympäris-

tökeskuksen raportteja 1/2006, 2006 

- Seitapuro, Hanna. Kainuun perinnemaisemakartoituksen täydentäminen 2002 ja 

2003. Kainuun ympäristökeskus, 2005. 

Maisemaselvityksen lähtökohdiksi on analysoitu karttatarkasteluna alueen korkokuvaa ja 

maisemarakennetta, maiseman elementtejä (mm. avoimet ja sulkeutuvat alueet, rajapinnat 

ja reunavyöhykkeet) sekä aluekokonaisuuksia. Analyysiä on täydennetty maastokäynnillä 

4.7.2018. Maastossa alue kierrettiin yleispiirteisesti sekä tarkasteltiin lähtökohtien pohjalta 

valittuja alueita tarkemmin. 

Kulttuurimaisemaa sekä rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat kohteet on inventoitu 

maastossa 4.7.2018. Maastossa alue on kierretty järvien ympäri ja maisemaa ja rakennet-

tua ympäristöä on tarkasteltu pääasiassa teiltä ja pihapiireistä käsin. Aikaisemmin arvok-

kaiksi määritellyt rakennettua ympäristöä edustavat kohteet on kuvattu ja inventoitu. Niiden 

lisäksi on käyty läpi ja tarkistettu maastossa rakennus- ja huoneistotietojen (rahu) pohjalta 

suunnittelualueella sijaitsevat, ennen vuotta 1960 rakennetut kohteet. Kaikissa rahu-aineis-

tojen kohteissa ei kuitenkaan ole päästy käymään, useat pihapiireihin johtavista teistä oli 

suljettu puomeilla tai ketjuilla. 

Kulttuurimaisemalle tyypillisiä ominaispiirteitä ja seudulle ominaisia erityispiirteitä on tar-

kasteltu maisemarakennetta, asutuksen suhdetta maisemaan sekä maiseman erityispiir-

teitä kuvaavien analyysikarttojen avulla. 
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Selvityksen ovat laatineet arkkitehti, TkT Kaisa Mäkiniemi ja FM Johanna Lehto Sweco 

Ympäristö Oy:stä. Inventointi on tehty Kuhmon kaupungin toimeksiannosta osana ranta-

osayleiskaavatyötä. 

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella (kartta: Paikkatietoikkuna, https://kartta.paikkatie-
toikkuna.fi/?lang=fi (27.8.2018))  

  

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi
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2 MAISEMA 

2.1 Maiseman historia 

Kuhmo kuuluu Kainuuseen, jonka kallioperän juonteet ja murroslinjat antavat maisemalle 

ominaisen, voimakkaasti suuntautuneen ilmeen. Maaperä on syntynyt pääosin Veiksel-jää-

kauden aikana, jolloin jäätikkö virtasi Kainuun eteläosissa luoteesta kaakkoon jättäen mai-

semalle sen tyypillisen, suuntautuneen luonteen. Kuhmo on suurimmaksi osaksi veden-

koskematonta aluetta, joten jääkauden sulamisvedet eivät ole huuhdelleet pois kasvillisuu-

delle tärkeitä ravinteita, eikä alueella ole muinaisrantoja tai savikoita.   

Vapautuminen jäästä alkoi Kainuussa 

Kuhmon kulmilta noin vuonna 7700 en-

nen ajanlaskun alkua. Maankohoami-

sella ei ole ollut suuria vaikutuksia, suu-

remmat muutokset ovat aiheutuneet ve-

sistöjen säännöstelystä ja järvien las-

kusta myöhemmin. Muinaisjäännökset 

ovat yleensä asuinpaikkoja vesistöjen lä-

hellä, lisäksi tunnetaan pyyntikuoppia, 

hautoja ja kalliomaalauksia (Suomus-

salmella ja Sotkamossa). Asutus on 

alkanut järvien ja jokien rannoilta, tä-

män jälkeen vaara-asutus on yleisty-

nyt. Suunnittelualueen eteläpuolelle 

jäävä Sylväjänniemi on yksi Kuhmon 

vanhimpia asuinpaikkoja. Kainuu on 

ollut helposti kuljettava runsasvetisten 

vesiteiden yhdistäessä alueet. Talvitiet 

ovat olleet oleellinen osa kainuulaisia 

kulkuväyliä ennen teiden ja rautateiden 

rakentamista. 

Tärkeimmät maisemaa muokanneet 

elinkeinot ovat olleet metsästys, kalas-

tus, kaskeaminen, tervanpoltto, peltovil-

jely ja karjatalous sekä metsätalous ja 

porotalous. Nykyisin merkittävimpiä elin-

keinoja ovat palvelut (noin kaksi kolmas-

osaa), jalostus (reilu viidennes) sekä al-

kutuotantoon pohjautuvat elinkeinot (va-

jaa 10 %). 
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2.2 Ilmasto 

Kainuu kuuluu Suomen mantereisimpaan ilmastoalueeseen, ja kylmimmän ja lämpimim-

män kuukauden lämpötilaerot ovat suuria. Vuoden keskilämpötila on 1-2 celsiusta. Myös 

paikalliset ilmastoerot ovat huomattavia etenkin vaara-alueilla kylmän ilman painuessa 

laaksoihin. Kainuu on myös Suomen runsassateisimpia ja kosteimpia seutuja. Vuoden kes-

kimääräinen sademäärä on 600-700 mm. Kuhmon terminen kasvukausi on noin 145-155 

vuorokautta.  

        

Kartat: Ilmatieteenlaitos (http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot (27.8.2018)). Vasemmalla vuoden 
keskilämpötila, oikealla keskimääräinen vuosisade vertailukaudella 1981-2010.  

2.3 Suurmaisema 

Kainuun maiseman näkyvimpiä piirteitä ovat vaarat, harjut ja suot. Kainuun maakunta voi-

daan jakaa luonnonmaisemaltaan neljään osa-alueeseen: Länsi-Kainuun suoalueeseen, 

Oulujärven alueeseen, Kainuun vaara-alueeseen ja Itä-Kainuun järvialueeseen. Kainuun 

itäosissa maisema on maakunnan länsiosia tasaisempaa, loivasti kumpuilevaa ylänköalu-

etta 150-250 metriä merenpinnan yläpuolella. Korkeimmat vaarat ovat Hiisivaara (302 m) 

Suomussalmen Kiannanniemessä, Kuhmon Kivivaara (284 m) sekä Jetsunvaara (267 m).1  

                                                      
1 Muhonen & Savolainen 2013, 13-15. 

http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot
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Suunnittelualue kuuluu Itä-Kainuun järvialueeseen. Suunnittelualueen maisemarakenteelle 

ovat ominaisia järvialueet ja kumpuilevat kangasmaat. Lammasjärven ympäristössä mai-

semassa vaihtelevat matalat vaarat ja kankaat, joiden väleihin rajautuu pieniä suoalueita. 

Maisemassa näkyy jääkauden aiheuttama kaakko-luodesuuntaisuus. Lammasjärvessä on 

useita pitkiä ja kapeita saaria, paikoin järvialueita jakavat kannakset ja pitkät kapeakärkiset 

niemet. 

 

Kuhmossa Lammasjärven ja Lentuan tienoilla maisemassa näkyy selvästi jääkauden aiheuttama 
kaakko-luodesuuntaisuus. Vesistöjen rannoilla on pitkänomaisia kumpareita ja harjanteita. Korkeim-
mat vaarat sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella Poroselän itäpuolella ja Lammasjärven etelä-
puolella. Lammasjärven kaakkoispäässä erottuu pohjois-eteläsuuntainen Kylmäkangas.  

2.4 Vesistöt ja vesistöalueet 

Lähes koko Kainuu kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen. Kuhmon eteläosien vedet virtaavat 

Vuoksen vesistöön ja Kuhmon itäosat kuuluvat Venäjälle laskevien jokien vesistöalueisiin. 

Kainuun vesistöt muodostavat saarivaltaisten järvien sekä lyhyiden, usein vuolaiden jokien 

yhdistämiä vesireittejä. Huomattavimmat vesireitit ovat Hyrynsalmen ja Sotkamon reitit, 

jotka yhtyvät Oulujärvessä. 

Sotkamon reittiin kuuluva Lammasjärvi saa vetensä pohjoisen puolella olevasta Lentuasta 

Lentuankosken, Poroselän ja Kärenjärven kautta. Sotkamon reittiin kuuluvat Änättijärvi, 

Lentua ja Ontojärvi, jotka laskevat vetensä Nuasjärven ja Rehjan kautta Kajaaninjokeen, 

josta vedet virtaavat Paltasalmen kautta Oulujärven Paltaselkään.  
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Kainuun järville ovat ominaisia karut rannat, heikko rantakasvillisuus sekä humuspitoinen 

ruskea vesi. Vesistöjen happi- ja ravinnepitoisuudet ovat alhaiset johtuen termisen talven 

pituudesta sekä alueen järvivaltaisuudesta.2 

 

Lammasjärveä kesällä 2018. 

2.5 Maisemamaakunnat ja maisemaseudut  

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön (66/1992) mukaan Kainuu kuu-

luu pääosin Kainuun ja Kuusamon vaaramaan sekä Oulujärven maisemamaakuntiin. Kuh-

mon kunta kuuluu lähes kokonaan Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakun-

taan, jonka eteläosat Kuhmo mukaan lukien kuuluvat Kainuun vaaraseutuun. 

Kainuun vaaraseudun länsipuoliskolle tyypillisiä ovat jylhät vaaramaisemat. Maiseman yti-

menä on koko alueen halki kulkeva vaarajakso, jota kutsutaan myös Suomen selkäran-

gaksi. Vaarajakson itäpuolella maasto loivenee kohti rajan pintaa. Maasto on varsin alavaa, 

korkeussuhteiltaan vaihtelevaa moreenimaata. Maaston pinnanmuodoissa näkyy hallitse-

vana mannerjäätikön aiheuttama kasaantumiskorkokuva. Drumliinikentät ja muut kumpui-

levat moreenimaat, kalliomaat, ruhjelaaksot, selväpiirteiset harjujaksot ja saumamuodos-

tumat vaihtelevat ja juovittavat maiseman luode-kaakko- ja itä-länsisuuntaiseksi. 

                                                      
2 Muhonen & Savolainen 2013, 15. 
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Seudulla on paljon suuria reittimäisiä järvivesistöjä sekä pienempiä järviä ja jokivesistöjä. 

Metsiä ja soita on paljon. Metsätaloutta on harjoitettu alueella tehokkaasti kautta aikain. 

Pitkään jatkunut tervanpoltto oli aikanaan alueella tärkeä tulonlähde. 

Asutus on aina ollut harvaa. Se on jakautunut vaarojen rinteille ja reittivesien varsille. Kylät 

ovat pieniä ja muodostuvat muutamista taloista. Rakennukset on ryhmitelty maisemaan 

väljästi ja säännöttömästi. Pellot ovat pieniä ja sijaitsevat usein huuhtoutumattomilla vaa-

rojen lakialueilla. Koko seudulla on vaara-asutusta. Sille tyypillisenä piirteenä ovat avarat 

ja pitkät näkymät.3 

1990-luvun alussa laadittu maisemamaakunta- ja maisemaseutujaottelu on varsin yleispiir-

teinen. Maisemamaakuntajakoa on tarkennettu vuosina 2011-2013 laaditun arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä. Tavoitteena on ollut saada Kainuun 

maisemarakenteen ja kulttuuripiirteiden vaihtelu selvemmin esille. Tarkennuksessa Kai-

nuun vaaraseutu on jaettu kolmeen maiseman osa-alueeseen: Kainuun vaara-asutuksen 

alueeseen, Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesien alueeseen sekä Karjalaisen kulttuurin 

vaikutuspiirin alueeseen. Osa-alueiden rajat eivät ole tarkkoja, vaan alueet menevät osit-

tain päällekkäin ja monet luonnon- ja kulttuuripiirteet risteävät. 

Kuhmon kunnan länsiosat kuuluvat Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesien alueeseen, itä-

osat Karjalaisen kulttuurin vaikutuspiirin alueeseen. Osa-alueiden välinen raja kulkee poh-

jois-eteläsuunnassa kunnan poikki Kuhmon keskustan tienoilla. Kärenjärvi sijaitsee pää-

osin Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesien alueella, Lammasjärvi Karjalaisen kulttuurin vai-

kutuspiirin alueella. 

2.5.1 Sotkamon ja Hyrynsalmen reittivesien alue  

Kainuun vesistöt muodostavat liuskaisten ja saaristen järvien sekä lyhyiden mutta usein 

vuolaiden jokien yhdistämiä vesireittejä. Näistä huomattavimmat ovat Hyrynsalmen ja Sot-

kamon reitit, joiden yhtymäkohta on Oulujärvi. Suurten järvien ja reittivesistöjen ohella alu-

eella on paljon pienempiä järviä ja jokivesistöjä. Vedet ovat yksi alueen luonnonmaiseman 

näkyvimmistä piirteistä. Reittivesien järville ovat ominaisia karut rannat, heikko rantakas-

villisuus sekä suuresta humuksen määrästä johtuva veden ruskea väri. Vesistöjen väleissä 

on suoalueita, metsäisiä mäkimaita ja harjuja. Pääosa alueesta on vedenkoskematonta 

ylänköä. 

Vesireitit ovat aikoinaan ohjanneet Kainuun asuttamista. Asutus on levinnyt hiljalleen pi-

demmälle reittien alkulähteille kaskeamisen ja uusien metsäalueiden käyttöönoton seu-

rauksena. Alueelle ovat tyypillisiä sekä ranta- että vaara-asutus. Asutus on aina ollut erit-

täin harvaa. 

Kainuun läpi kulkeva liikenne on aikoinaan tukeutunut reittivesistöihin. Vesireitit olivat tär-

keitä puun ja tervan kuljetusreittejä koskisuudesta huolimatta. Ne toimivat myös tärkeinä 

                                                      
3 Muhonen & Savolainen 2013, 23-26, Maisemanhoito 1993, 37. 
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talviteinä karjalaisten eränkävijöiden ja kaupustelijoiden käytössä. Etenkin Kuhmon vesi-

alueet olivat inspiraation lähteenä myös Karelianismin taiteilijoille sekä runonkeruumatkalla 

olleelle Elias Lönnrotille. 

Esimerkkejä reittivesien varsien kulttuurimaisemista ovat muun muassa Timoniemi ja Ni-

vankylä Kuhmossa.4 

2.5.2 Karjalaisen kulttuurin vaikutuspiirin alue  

Kainuun itäiset osat ovat kuuluneet karjalaisen kulttuurin vaikutuspiiriin. 1800-1900-lukujen 

vaihteessa alue oli karelianismin alkulähde, joka houkutteli runonkeruumatkalle Kalevalaa 

varten aineistoa keräävän Elias Lönnrotin ja myöhemmin taiteilija Akseli Gallen-Kallelan. 

Maasto on ylänköä, jolle tyypillisiä piirteitä ovat loivarinteiset vaarat ja harjujaksot sekä pie-

net vesistöt ja suoalueet. Suurin osa alueen pinta-alasta on metsää. Maasto on hiekkaval-

taista ja karua. 

Asutus on ollut aina harvaa. Vanhin asutus on sijainnut järvien rannoilla. Peltoviljelyn yleis-

tymisen myötä asutusta on syntynyt myös vaarojen rinteille. Vanhaa rakennuskantaa on 

säilynyt vähän, suuri osa siitä tuhoutui toisessa maailmansodassa. Iso osa olemassa ole-

vista rakennuksista on peräisin jälleenrakennuskaudelta.5 

2.6 Arvokkaat maisema-alueet   

Vuosina 2011-2013 laaditun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-

alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin mukaan suunnittelualueella ei ole valtakunnal-

lisesti eikä maakunnallisesti arvokkaiksi määriteltyjä maisema-alueita. 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelmassa ei ole määritelty paikallisesti arvokkaita maisema-

alueita. Julkaisussa seudulle tyypillisinä kulttuurimaisemina mainitut alueet eivät sijaitse 

suunnittelualueella. Lentuankoski mainitaan merkittävänä jokimaisemana. 

2.7 Perinnemaisemat 

Suunnittelualueella ei ole inventoituja perinnemaisemia. Tieto perustuu vuosina 1992-2000 

ja 2002-2003 laadittuihin inventointeihin, jotka on esitelty julkaisuissa Kainuun Perinnemai-

semat (2000) sekä Kainuun perinnemaisemakartoituksen täydentäminen (2005). 

  

                                                      
4 Muhonen & Savolainen 2013, 23-26. 
5 Muhonen & Savolainen 2013, 23-26. 
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2.8 Lammasjärven seudun maisema  

Kuhmo kuuluu Kainuun itäosien tasaisempaan, loivasti kumpuilevaan ylänköalueeseen 

(150 - 250 m merenpinnan yläpuolella). Suunnittelualueen ulkopuolella on korkeampia ja 

laajempia selännealueita ranta-alueen ollessa pääosin matalampaa ja tasaisempaa.  

2.8.1 Maisemarakenne 

Suunnittelualueen maisemarakenne on pääosin pienten kumpareiden rytmittämää laak-

soa. Järviä ympäröivät laaksot ovat alueella suhteellisen kapeita, mutta kattavat suunnitte-

lualueen lähes kokonaisuudessaan. Korkeammat ja laajemmat selännealueet sijoittuvat 

suunnittelualueen ulkopuolelle, kauemmas rannasta. Korkeampien kohtien itä-länsi -suun-

tautuneisuus on selkeästi nähtävillä kartalla, mutta maastossa suuntautuneisuutta ei ha-

vaitse. Pientenkin kumpareiden lakialueet ovat vedenjakajia. 

Pohjoisosan korkeimmat kohdat ovat Keltasenvaarassa, joka kohoaa yli 200 metriä me-

renpinnasta. Suunnittelualueen eteläosalle työntyy niemi, Kylmäkankaan pohjoisin osa. Li-

säksi korkeampia alueita löytyy Lammasjärven pohjoispuolelta Kähkölänkankaan, Korte-

vaaran ja Koposenvaaran alueilta. Kumpareiden väliset maiseman alimmat tasot eli laak-

soalueet ovat yleensä soistuneita, alavia kohtia.  

Loma-asutus on sijoittunut pääosin alarinteille. Vakituista asumista on jonkin verran myös 

laakeiden kumpareiden ylemmissä osissa. 

Maisemarakennetta kuvaavat kartat on esitetty suurempina selvityksen liitteenä. 

 

Laaksoa ja selännettä. 
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Suunnittelualueen korkeuskuvasta näkyy selkeästi ranta-alueen pienet korkeusvaihtelut laajempien 
selänteiden sijaitessa taustalla. Kuvassa korkeus esitetty väreillä: korkeimmat kohdat ovat punaisella 
ja siitä hieman matalammat ruskealla/keltaisella, matalimmat alueet sinisen sävyillä. 
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Suunnittelualueen maisemassa näkyvät korkeammat kumpareet sekä niiden väliset soistuneet laak-
sot. Asutus on rannalla.  
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2.8.2 Maisemakuva 

Suunnittelualueen maisemakuva on pääosin sulkeutunutta metsäistä aluetta. Pienialaiset 

pellot ja niityt tuovat maisemaan vaihtelua. Yleensä pellot ja pihapiirit ovat hieman kauem-

pana vesirajasta, mutta alueet vaikuttavat rantamaisemaan ja näiltä alueilta on näkymiä 

vesistöön. Vesistöjen rannoilla maisema avautuu. Paikoitellen rannoilla on kivikkoja ja avo-

kallioita, jotka tuovat rantamaisemaan oman, erityisen piirteensä. Talousmetsissä on lisäksi 

hakkuuaukeita sekä paikoitellen metsää on harvennettu niin, että esim. järvinäkymät suo-

dattuvat puiden lomasta kauempana rannasta liikkuessa.  

 

 

 

Karttamerkinnät  
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Maisemakuva. (Kartat on esitetty suurempina tämän selvityksen liitteenä.) 
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Metsän läpi suodattuvaa järvimaisemaa. 

  

Kalliot ja kivikot tuovat rantamaisemaan oman erityispiirteensä. 
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Oman lisänsä maisemaan tuovat painanteiden suoalueet, jotka ovat osin puuttomia. 

Suopainanteita on runsaasti kumpareiden ja korkeampien selänteiden välissä.  

Suunnittelualueen maisemassa erityisenä alueena nousee esille Kylmäkankaan harjuvyö-

hyke, jonka pohjoispääty työntyy Lammasjärven rantaan. Alue näyttäytyy maisemassa eri-

tyisenä jyrkkine rinteineen, runsaine korkeusvaihteluineen ja hiekkaisine maastoineen.  

Toinen erityinen alue on Kähkölänkangas, joka on myös hiekkainen. Alueella erityispiir-

teenä erottuu ranta-alueilla kangasmetsä, jossa on runsaasti maastonmuotoja. Keskellä 

aluetta on maanottoalue.  

Rakentaminen on järvien rannoilla. Vakituinen asutus sijaitsee pääosin hieman etäämmällä 

vesirajasta, yleensä peltojen ympäröimänä. Lomarakentaminen taas on sijoittunut hyvinkin 

lähelle järveä. 

Maisemakuvan kannalta ongelmallisia ovat hakkuuaukeat. Ne erottuvat maisemavauri-

oina. 

  

Lomarakennukset sijaitsevat yleensä hyvin lähellä vesirajaa. 

 

Vakituinen asutus on loma-asutusta etäämmällä rantaviivasta. 
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2.8.3 Maiseman arvot 

Maisemassa alueelle tyypillisinä erityispiirteinä erottuvia, arvokkaita vaalittavia alueita ovat 

peltoaukeat, kalliorannat, avoimet suoalueet sekä harjut ja hiekkakankaat. Alueella on pal-

jon myös pienialaisia luontokohteita, kuten kalliokkoja, niemenkärkiä ja hiekkarantoja.  

Maisemasta on maastotyön ja karttatarkastelun pohjalta erotettu kokonaisuuksia, jotka 

erottuvat erityisinä arvoalueina. Arvoalueisiin kuuluu kulttuurimaisemakokonaisuuksia, joi-

hin liittyy myös arvokasta rakennusperintöä ja viljelysalueita, sekä erityisinä hahmottuvia 

ranta-alueita, jotka ovat kehitettävissä loma-asumisen paikkoina. Arvoalueita ovat (nume-

rot liitekartalla): 

1. Koskenkylän asutus ja ympäröivät pellot (Kuusisto/Mantere ja Pitkäniemi) 

2. Lentuankoski ranta-alueineen 

3. Kosken vanhan koulun pihapiiri 

4. Sylväjän asutuskokonaisuus peltoinen 

5. Teeriniemen maisemapelto ja pihapiiri 

6. Häkkilänniemen pellot, asutus ja tiemaisema 

7. Joukolan pihapiirit ja taustan peltoalue 

8. Luhtaniemi ja Vanhalahti 

9. Syväsalmi 

10. Levälahti 

11. Väinänsalmi 

  

Peltoaukeita pihapiireineen. Avoimilta alueilta avautuu useimmiten näkymiä järvelle. 

  

Kähkölänkankaan laavu sekä kangasmetsää maastonmuotoineen. 
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Alueen rannat ovat monimuotoisia. 

Koskenkylän asutus ja ympäröivät pellot (Kuusisto/Mantere ja Pitkäniemi, 
1) 

Koskenkylän asutus on vähäistä ja harvaa. Suunnittelualueella sijaitsevat pihapiirit ympä-

röivine peltoineen tuovat muuten metsäiseen ja soiseen maisemaan vaihtelua. Alueiden 

pellot ovat hoidettuja ja näkymät järvelle pitkiä.  

 

Pitkäniemen pihapiiri ja viljelysalueet. 
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Kuusiston pihapiiri viljelysaukeineen. 

Lentuankoski ranta-alueineen (2) 

Lentuankoski ympäristöineen on osittain suojelualuetta, osittain RKY-aluetta. Koskimai-

sema ja vesistön lähimmät rannat muodostavat kokonaisuuden, jota voidaan hyödyntää 

esim. virkistyksessä. 
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Lentuankoskea. 

Kosken vanhan koulun pihapiiri (3) 

Lentuankoskella on leirintäalueen lähettyvillä vanha koulu, joka muodostaa pihan ja ranta-

alueen kanssa miellyttävän kokonaisuuden. 

 

Kosken vanha koulu tieltä päin kuvattuna.  



 

  

 

 

 

 

22 (71) 
 
MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 

KUHMON LAMMASJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA  

 

 

 

Sylväjän asutuskokonaisuus peltoinen (4) 

Sylväjän kylä Teeriniemeen johtavan tien varrella on peltojen ja rakennusten rytmittämää 

maisemaa. Alue on rinnettä, joka avautuu järvelle. Kokonaisuus erottuu muuten metsäi-

sestä maisemakuvasta erityisenä kokonaisuutena. 

 

Sylväjän aluetta kesällä 2018. 

Teeriniemen maisemapelto ja pihapiiri (5) 

Sylväjän alueesta hieman eteenpäin on Teeriniemen päässä maatalo peltojen reunalla. 

Pihapiiristä avautuu näkymiä järvelle. Alue on Sylväjän asutuskokonaisuudesta erillään, 

mutta kuuluu samanlaiseen maisematyyppiin.  

Häkkilänniemen pellot, asutus ja tiemaisema (6) 

Häkkilänniemi sijaitsee Kotivaaran alarinteessä, Lammasjärven rannalla. Alueella on laajat 

avoimet pellot, joiden yhteydessä on rakennuskantaa. Pitkät näkymät tuovat vaihtelua 

muuten metsäiseen maastoon. 

  

Häkkilänniemen laajoja peltoja kesällä 2018. 
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Joukolan pihapiirit ja taustan peltoalue (7) 

Joukolan alueella on taustapelto. Alueella on rakennuskantaa pellon ja järvenrannan vä-

lissä. Alueella on pitkiä näkymiä. 

 

Joukolan pellot ja pihapiirit. 

Luhtaniemi ja Vanhalahti, Syväsalmi, Levälahti ja Väinänsalmi (8, 9, 10, 11) 

Avoimien järvenselkien ohella maisemallisina kohokohtina erottuvat rantaviivaltaan moni-

muotoiset salmet ja kapeikot: Luhtaniemen ja Jänisniemen rajaama Vanhalahti, Mante-

reensaaren ja Likosaaren väliin rajautuva Syväsalmi, Vääräjoen suistossa sijaitseva Levä-

lahti sekä Saunajoen suistossa sijaitseva Väinänsalmi. Alueille ovat tyypillisiä kapean ve-

sistön yli vastarannalle avautuvat näkymät. Mainituilla alueilla kapeikkojen rannoilla on jo 

entuudestaan loma-asutusta. Alueita voidaan hyödyntää loma-asumiselle soveltuvina paik-

koina.  

 

Väinänsalmi. 
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2.8.4 Maiseman häiriötekijät  

Maisemassa häiriötekijöinä erottuvat maanottoalueet ja hakkuaukeat.  

Kähkölänkankaalla on maanottoalue kangasmetsän keskellä. Alueella on runsaasti maas-

tonmuotoja, ja alueen keskellä oleva maanottoalue rikkoo maisemakuvaa.  

Hakkuuaukeat tuovat maisemaan häiriötekijän, mikäli ne sijoittuvat rantaan tai asuttujen 

alueiden välittömään läheisyyteen. Toisaalta avoimet hakkuut voivat avata maisemaan nä-

kymiä esimerkiksi järville. Hakkuaukeat kasvavat aikanaan metsiksi, niiden aiheuttama häi-

riövaikutus on väliaikainen mutta kuitenkin useita vuosia kestävä. 

 

Kähkölänkankaan maanottoalue. 
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Hakkuita rakennusten läheisyydessä tulisi välttää.  

 

Paikoitellen hakkuuaukeat voivat myös avata näkymiä. 

  



 

  

 

 

 

 

26 (71) 
 
MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 

KUHMON LAMMASJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA  

 

 

 

3 MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Osa vanhimmista kivikautisilta asuinpaikoilta saaduista ajoituksista Suomessa ovat Kai-

nuun seudulta. Ne ovat peräisin ajalta ennen Oulujärven muodostumista. Alueen vapautu-

minen jäästä alkoi kaakosta, Kuhmon kulmilta, noin vuonna 7700 ennen ajanlaskun alkua. 

Oulujärvi kuroutui erilliseksi järveksi noin vuonna 6300 ennen ajanlaskun alkua. 

Valtaosa Kainuun esihistoriallisista muinaisjäännöslöydöistä on asuinpaikkoja. Ne ovat 

keskittyneet järvien rannoille, usein vesirajan tuntumaan, jokien suualueille tai niskoille. Ki-

vikautisista asuinpaikoista ei yleensä ole näkyvissä maanpäällisiä merkkejä. Asuinpaikko-

jen lisäksi tunnetaan lukuisia pyyntikuoppia sekä hautoja ja kalliomaalauksia. 

Maankohoamisella ei ole ollut suuria vaikutuksia Oulujärven ulkopuolisilla vesistöalueilla. 

Tämä näkyy mm. siinä, että esihistorialliset asuinpaikat sijaitsevat nykyisillä rannoilla. Muu-

toksia ovat aiheuttaneet myöhemmällä ajalla mm. vesistöjen säännöstely ja järvien laskut.6 

Poroselän alueella ei ole Museoviraston arkeologisten kohteiden rekisterin mukaan tunnet-

tuja muinaisjäännöksiä (tilanne tarkistettu kulttuuriympäristön palveluikkunasta 14.2.2018). 

Järven pohjoispuolella Lentuankosken rannalla sijaitseva Pieni Lentuankoski, 1800-luvun 

alussa rakennettu veneiden vetomöljä. 

Lammasjärvellä on useita kivikautisia asuinpaikkoja. Useat niistä sijaitsevat saarissa: Hon-

kisen kaakkoiskärjessä, Kuikkasaaressa ja Pärtönsaaressa. Järven etelärannalla Lapinnie-

menkankaalla ja järven kaakkoispäässä Väinänsalmen rannalla on kivikautiset asuinpai-

kat. Tuhkasaaressa on kuoppia, Ruotinsaaressa ja Tuhkaniemessä pyyntikuoppia. Lam-

masjärven rannoilla on myös lukuisia tervahautojen paikkoja, jotka eivät näy arkeologisten 

kohteiden rekisterissä. 

Muinaisjäännökset:  

1. Laivaniemi (290010040) 

2. Lentuankoski (290010010) 

3. Mustapuro (290010231) 

4. Honkinen E (290010286) 

5. Kuikkasaari (290010287) 

6. Pärtösaari W (290010288) 

7. Tuhkasaari (290010289) 

8. Virstakirivi (290010232) 

9. Virstakivi 2 (1000028883) 

10. Ruotinsaari E (290010290) 

11. Ruotinsaari SE (290010291) 

12. Naukkari E (290010292) 

13. Kähkölänkangas (1000028888) 

14. Saunajoki (1000028886) 

Lisäksi alueelta löytyy 46 pohjakartan mukaista tervahautaa, joita ei ole merkitty muinais-

jäännösrekisteriin.  

                                                      
6 Muhonen & Savolainen 2013, 19. 
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Suunnittelualueella sijaitsevat arkeologiset kohteet Museoviraston Muinaisjäännösrekisterin mukaan 
(tarkistettu 9.7.2018). 
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4 RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

4.1 Asutushistoriaa 

Kainuussa ensimmäisiä asukkaita olivat eränkävijät, kalastajat ja metsästäjät. Paikasta toi-

seen liikkuvat lappalaiset saapuivat alueelle etelästä noin 1000-luvulla. Heidän jälkeensä 

alueita ottivat käyttöönsä karjalaiset, pohjalaiset ja savolaiset eränkävijät, lappalaisten ve-

täytyessä pohjoisemmaksi. Ensimmäiset kirjalliset tiedot vakinaisesta asutuksesta Kai-

nuussa ovat peräisin 1500-luvun puolivälin tienoilta. Kiinteä asutus sijoittui tuolloin pääasi-

assa Oulujärven tienoille.7 

Vakinaista asutusta syntyi 1500-luvun lopulla järvien ja jokien rannoille. Vaara-asutus alkoi 

yleistyä 1600-luvun kuluessa. Vaara-asutus oli kaskenpolton kannalta edullista, vaara-alu-

eet olivat parempia hallaa vastaan ja vedenkoskemattomat rinteet ravinteikkaampia kuin 

rantojen alavat maat. Ranta-asutuksen etuina olivat hyvät kalastus- ja liikkumismahdolli-

suudet. 1700-luvulla asutus levisi uusien kaskimaiden perässä yhä kauemmaksi päävesis-

töjen varsilta.8 

Kuhmon seudulle muodostui vakinaista asutusta 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa mm. 

Katerman ja Lammasjärven kyliin, jotka olivat osa Sotkamon pitäjää. Vanhin asutus sijoittui 

pääasiassa järvien rannoille. Peltoviljelyn yleistymisen myötä talojen paikat alettiin valita 

vähemmän hallanaroilta paikoilta, vaarojen rinteiltä. Kuhmon seudulle ei kuitenkaan synty-

nyt muualle Kainuun seudulle tyypillistä vaara-asutusta, koska alueella ei ole suuria ja laa-

keita vaaroja. Kylistä muodostui keskenään erilaisia: joihinkin kyliin rakentui selkeä keskus, 

joissakin taas asutus muodostui hajanaiseksi.9 Vanhat, edelleen olemassa olevat asuin-

paikat sijaitsevat lähestulkoon samoilla paikoilla kuin arkeologissa kaivauksissa löydetyt 

esihistoriallisen ajan asuinpaikat.10 

4.2 Lammasjärven ympäristön rakennusperintöä 

4.2.1 Perinteiset pihapiirit  

Perinteisiä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa rakennettuja maatilojen pihapiirejä on Lam-

masjärveä ympäröivillä alueilla varsin vähän. Pienialaisten viljelysalueiden ympäröimiä 

vanhoja maatilojen pihapiirejä ovat Koskenkylässä sijaitsevat Pitkäniemi, Kuusisto ja Man-

tere, Sylväjässä sijaitsevat Laitila, Tuomela, Komula, Alkio ja Teeriniemi, Häkkilännie-

messä sijaitseva Häkkilä sekä Lammasjärven pohjoisrannalla sijaitsevat Luotola ja Jou-

kola.  

                                                      
7 Muhonen & Savolainen 2013, 20. 
8 Muhonen & Savolainen 2013, 20. 
9 Tervo 2006, 11, 36. 
10 Tervo 2006, 58. 
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Vanhat pihapiirit ovat tyypillisesti rakennuskannaltaan kerroksellisia. Monissa pihapiireissä, 

kuten Häkkilässä, Tuomelassa, Luotolassa, Kuusistossa ja Mantereessa, pihapiiriin on ra-

kennettu 1900-luvun puolivälin jälkeen uusi asuinrakennus, ja vanha asuinrakennus on jää-

nyt muuhun käyttöön tai tyhjilleen. 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan vallitseva pihapiirin malli on Kuhmon seudulla 

nykyään läntinen suorakulmainen pihapiiri. Kulttuuriympäristöohjelman mukaan rakennus-

ten sijoittaminen väljästi maastoon Itä-Suomen alueella on yleistys, joka ei ole pätenyt pit-

kiin aikoihin. Hajanaisia pihapiirejä on Kuhmossa sinällään paljon, mutta se johtuu tapah-

tuneista purkamisista ilman korvaavia rakennuksia ja uuden rakentamisesta ilman pyrki-

mystä tiettyyn kokonaissuunnitelmaan. Kainuussa pihan koko on kuitenkin läntisiä malleja 

suurempi ja hyvin usein sen yksi sivu on kokonaan rakentamatta. Pihapiirit sijaitsevat tyy-

pillisesti vaarojen rinteillä. Perinteisesti viljelysalueiden ja talojen paikat on valittu jääkau-

den muokkaamilla mäki- ja vaara-alueilla luonnon ja maiseman ehdoilla. Pellot sijoittuvat 

loivasti kaakosta luoteeseen kohoavien harjanteiden etelä ja länsirinteisiin eli lämpimille 

vaaran rinteille ja pihapiirit peltojen keskelle hieman ennen vaaranhuippua. Hyvin usein 

vaaran luoteissivulla on jyrkkä kuusirinne ja suon reunassa lampi tai järvi.11 

 

Peltoalueiden keskellä kaakkoon kohti järveä viettävällä rinteellä sijaitseva Pitkäniemen pihapiiri on 
Lammasjärven rantaosayleiskaavan alueella parhaiten säilynyt esimerkki perinteisistä maatilojen pi-
hapiireistä. Nelikulmainen, kulmista avoin pihapiiri on kaikilta neljältä sivultaan rakennusten rajaama.  

                                                      
11 Tervo 2006, 58-59. 
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Häkkilän pihapiiri sijaitsee Kotivaaralta koilliseen kohti Lammasjärveä viettävällä rinteellä. Pihaa ra-
jaavat kolmella sivulla 1800-luvun lopulla rakennettu vanha asuinrakennus ja suuri navettarakennus 
sekä uudempi, 1970-luvulla rakennettu asuinrakennus. Pihan ympärillä on viljelyksessä olevia pelto-
alueita. 

 

Luotolan ja Joukolan rakennukset sijaitsevat Lammasjärven pohjoisrannalla etelään kohti järveä viet-
tävällä rinteellä. Rakennusryhmän keskellä on tilan vanha, 1900-luvun alussa rakennettu asuinraken-
nus. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi uudempaa asuinrakennusta ja talousrakennuksia.   

 

Lapinniemen pihapiiri sijaitsee Lammasjärven etelärannalla luoteeseen suuntautuvan niemen kär-
jessä.  Pihapiiriä rajaavat hirsirakenteiset asuinrakennus, navetta ja talousrakennus, navetan takana 
on lato. Asuinrakennus on rahu-tietojen mukaan valmistunut vuonna 1940. Asuinrakennuksen omi-
naispiirteet ovat aikojen kuluessa osittain muuttuneet, esim. ikkunat ja katto on uusittu, myös nykyi-
nen avokuisti lienee uusi. Pihaa ympäröi nykyään nurmikenttä. 
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4.2.2 Jälleenrakennuskauden rakennukset  

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan seudun vanhasta rakennuskannasta noin kol-

mannes tuhoutui talvisodassa. Siksi jälleenrakennuskaudella 1940- ja 1950-luvuilla raken-

nettuja pihapiirejä on paljon. Monien tuolloin rakennettujen rakennusten ominaispiirteet 

ovat kuitenkin 1900-luvun jälkipuoliskon kuluessa muuttuneet korjausten ja muutosten 

myötä.12 

Lammasjärven ympärillä 1940- ja 1950-luvuilla rakennetut pihapiirit sijaitsevat lähellä ran-

taa, usein pitkien pääteiltä kohti rantaa johtavien pistoteiden päissä. Monet pihapiireistä 

vaikuttaisivat olevan nykyään asuinkäytössä tai loma-asuntoina. Pihapiirejä aikanaan ym-

päröineet viljelysalueet ovat metsittyneet. Nykyään piha-alueet ovat tyypillisesti leikattuja 

nurmikenttiä. 

Useimmat jälleenrakennuskauden rakennukset edustavat yksinkertaista, talonpoikaiseen 

rakennusperinteeseen tukeutuvaa rakennustapaa. Pihapiiriin kuuluu tyypillisesti asuinra-

kennus ja muutama talousrakennus, jotka sijaitsevat väljästi laajan pihapiirin ympärillä, 

useimmiten pihaa kahdelta tai kolmelta sivulta rajaten. Asuinrakennukset ovat suuria ja 

korkeita, samaan tapaan kuin vanhemmat 1900-luvun alun asuinrakennukset. Monissa pi-

hapiireissä talousrakennuksia on aikojen saatossa purettu pois tarpeettomina.  

 

Lammasjärven etelärannalla sijaitsevan Koppelolahden asuinrakennus on rahu-tietojen mukaan ra-
kennettu vuonna 1942. Hirsirakenteisessa, julkisivuiltaan vuoraamattomassa rakennuksessa on lau-
tarakenteinen kuisti ja todennäköisesti alkuperäiset kuusiruutuiset ikkunat. Korkea etujulkisivultaan 
epäsymmetrinen kuisti on alueella tyypillinen. Asuinrakennusta vastapäätä pihaa rajaa navettaraken-
nus. 

                                                      
12 Tervo 2006, 11, 56, 58. 
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Pulkkilan pihapiirissä Pääkkölänniemessä on rahu-tietojen mukaan vuonna 1941 valmistunut asuin-
rakennus, sitä vastapäätä suuri navetta sekä pihan kolmannella sivulla pieni aittarakennus. Asuinra-
kennuksessa on aikakaudelle tyypillinen ulkoverhous ja ikkunoita kehystävät vuorilaudat, ikkunat ja 
kate on uusittu. Navetan katto on sortunut. Pihapiiriä ympäröivät niittyalueet. 

 

Kähkölän pihapiiri sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla Lammasjärven pohjoisrannalla, lounaa-
seen kohti järveä työntyvällä leveällä niemellä. rahu-tietojen mukaan asuinrakennus on rakennettu 
vuonna 1947. Rakennuksen kuisti lienee alkuperäinen, ikkunat sekä niitä ympäröivät vuorilaudat on 
uusittu. Pihapiirissä on asuinrakennusta vastapäätä 1900-luvun jälkipuoliskolla rakennettu iso varas-
torakennus/konehalli sekä uudehkoja pieniä talousrakennuksia. Pihasta avautuu näkymiä järvimai-
semaan.  
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Kähkölänkankaan laidalla Lammasjärven rannalla Kähkölän pihapiirin lähistöllä sijaitseva Koivuranta 
on rahu-tietojen mukaan rakennettu vuonna 1953. Asuinrakennus on ominaispiirteiltään hyvin säily-
nyt esimerkki jälleenrakennuskauden rakennusperinteestä. Talousrakennuksia ei ole säilynyt. Piha 
avautuu järvimaisemiin. 

 

Korteniemi sijaitsee Lammasjärven pohjoisrannalla Luotolanselän rannalla. Pihapiirin lounaislaidalla 
järven puolella on 1950-luvulla rakennettu pieni asuinrakennus, pihaa rajaavat lisäksi 1950-luvun 
navettarakennus sekä uudemmat tallit ja konehallit. Vanhan pihapiirin vieressä on 1980-luvun tie-
noilla valmistunut omakotitalo. Vanhat rakennukset ovat piirteiltään hyvin säilyneitä esimerkkejä jäl-
leenrakennuskauden vaatimattomasta rakennusperinteestä. 

4.2.3 Loma-asunnot  

Järvien rannoilla on paljon eri-ikäisiä pienikokoisia loma-asuntoja ja kesämökkejä. Osa 

niistä on vanhoja asuinrakennuksia, jotka nykyään toimivat pääasiassa kesäasuntoina, osa 

jo alkujaan kesämökeiksi rakennettuja. Tyypillisesti rannan tuntumassa sijaitsevien kesä-

mökkien pihapiiriin kuuluu paljon eri-ikäisiä apu- ja talousrakennuksia.  
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Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan karjalainen ajattelutapa näkyy alueella var-

sinkin kesämökkiasumisessa. Sen mukaan tyypillisiä ovat pyöreistä hirsistä tehdyt asu-

mukset, joiden ympärille on siroteltuna erilaisiin käyttöihin pikkuisia rakennelmia: ”Kesämö-

kit ovatkin mitä ihmeellisimpien visioiden ja romantiikan nälkäisten ympäristöjä, joissa vi-

ranomaisten määräykset nähdään aina jossain määrin tulkinnanvaraisesti. Muuten kesä-

mökki ei olisi se oma kesämökki.”13 

 

Perälahden koillisrannalla Luhtaniemessä sijaitseva loma-asunto on rakennettu laajentamalla peni-
kokoista vanhaa hirsirakennusta. Piha-alueella on asuinmökin lisäksi useita rakennuksia, kuten ran-
tasauna, grillikatos, huussi ja varastorakennuksia. Rakennukset sijoittuvat järveä kohti viettävään rin-
teeseen maastonmuotoja myötäillen. 

 

Oletettavasti 1970-luvulla rakennettu loma-asunto sijaitsee Häkkilänniemen koillisrannalla. 

                                                      
13 Tervo 2006, 59. 
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Uutta loma-asuntorakentamista Lammasjärven rannalla. 

4.3 Arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet 

4.3.1 Valtakunnallisesti arvokkaat alueet 

Poroselän pohjoisrannalla sijaitseva Lentuankoski kuuluu valtakunnallisesti merkittävää ra-

kennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) edustavaan kokonaisuuteen Tervanpolton muis-

tomerkit. Tervan tuotantoon liittyvät muistomerkit, tervahaudat ja tervankuljetusreitit, ovat 

jäänteitä Kainuun merkittävimmästä historiallisesta elinkeinosta. Tervahautoja ja tervareit-

tejä on useissa pitäjissä Kainuun vesistöjen varsilla. 

Terva oli Suomen ensimmäinen maailmankauppatavara, jota vietiin jo 1500-luvulla Euroop-

paan. Tervanpoltto oli vuosisatojen ajan, varsinkin 1800-luvun loppupuoliskolla, maanvilje-

lyn ohella Kainuun pääelinkeino. 1800-luvun alussa tervaa tuotettiin pääosin Puolangalla, 

Sotkamossa ja Paltamossa, 1800-luvun lopulla tervapolton keskus siirtyi Kainuun itäisim-

piin pitäjiin. Kainuu ja Kuhmo olivat tuolloin Suomen ja ehkä koko Euroopan tärkein tervan-

tuotantoalue ja tervaa poltettiin Kainuun joka kolkassa. Kainuun tervaa vietiin ympäri maa-

ilman käytettäväksi mm. puurakennusten ja puulaivojen suojaukseen. Tervan tuotanto työl-

listi metsätöineen, polttoineen ja kuljetuksineen suuret määrät kainuulaisia talonpoikia ja 

etenkin tilatonta väestönosaa. Kainuun hiekkakankaat olivat otollista maastoa tervanpol-

tolle. Tervahaudan kaivaminen, puun kuljetus polttopaikalle ja valmiin tervan kuljetus ve-

nepaikoille oli helppoa. Jokireitit olivat tärkeitä väyliä tervankuljetuksessa rannikolle, eten-

kin Ouluun.14 

Lentuankoski, Kuhmon suurin koski, jonka kautta Lentuanjärvi laskee Lammasjärveen, on 

yksi tervansoudun ja puunuiton historian pääkohteista Kainuussa. Koski oli aikanaan tär-

keä kulkureitti ja uittoväylä. Tervanpolton kulta-aikoina koskea pitkin laskivat lukemattomat 

tervaveneet. Koski perattiin 1800-luvulla ja itärannalle rakennettiin kivinen möljä. Kosken 

lähistöllä metsissä on useita tervahaudan pohjia ja lapinhautoja. Länsirannalla sijaitsee 

                                                      
14 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1302 (13.2.2018). 
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kenttärata, jota käytettiin tukkien ja veneiden kuljetuksessa. Koski jakautuu Isoksi ja Pie-

neksi Lentuankoskeksi. Koskien kokonaisputous on noin 5 metriä. Isomman ja vuolaam-

man kosken pituus on noin 300 metriä. Lentua on myös yksi Kuhmon vanhimpia asuttuja 

alueita, jonne asutusta syntyi 1600-luvulla.15 

 

Tervanpolton muistomerkit, Kuhmo (Museoviraston valtakunnallinen karttapalvelu). 

4.3.2 Maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet 

Vuonna 2017 valmistuneen päivitysselvityksen Kainuun maakunnallisesti arvokkaat raken-

nushistorialliset kohteet mukaan suunnittelualueella ei ole maakunnallisesti arvokkaiksi 

määriteltyjä alueita tai kohteita. 

4.3.3 Paikallisesti arvokkaat alueet ja kohteet 

Vuonna 2006 ilmestyneeseen julkaisuun Rajalla – Kuhmon kulttuuriympäristöohjelma on 

koottu inventointien pohjalta tietoja kunnan alueella sijaitsevasta rakennusperinnöstä.  

Kulttuuriympäristöohjelmassa mainitaan suunnittelualueella sijaitsevina arvokkaina koh-

teina:  

- Häkkilä, Lammasjärvi 

- Joukola ja Luotola, Lammasjärvi 

- Koivula, Häkkilä 

- Komula, Sylväjä 

- Laitila, Sylväjä 

                                                      
15 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1302 (13.2.2018). 
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- Lentuankosken koulu 

- Pitkäniemi, Koskenkylä 

- Tyrävaaran puolustusasemat 

4.4 Kaavassa huomioitavat arvokkaat alueet ja kohteet 

Inventoinnin perusteella Lammasjärven rantaosayleiskaavassa huomioitavia arvokkaita 

alueita ja kohteita ovat pääasiassa ne alueet ja kohteet, jotka on jo aikaisemmissa inven-

toinneissa määritelty arvokkaiksi. Kohteet on inventoitu maastossa 4.7.2018. 

1. Laitila 

2. Komulan aitta 

3. Pitkäniemi 

4. Kuusisto 

5. Kosken koulu 

6. Häkkilä 

7. Koivula 

8. Luotola ja Joukola 

4.4.1 Sylväjä 

 

Sylväjässä Laitilan, Tuomelan, Komulan ja Valtalan pihapiirit muodostavat maisemallisesti 

arvokkaan kulttuurimaisemakokonaisuuden. Laitilan pihapiirissä on säilynyt rakennushis-

toriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Myös Komulan aitta on rakennushistoriallisesti ar-

vokas. Muissa pihapiireissä rakennukset ovat aikojen mittaan uusiutuneet, vanhoja raken-

nuksia on purettu ja niiden ominaispiirteet ovat korjausten ja uudistusten myötä muuttu-

neet.  
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Laitila 

 

Laitilan pihapiiri Sylväjän kylämaisemassa. 

Laitila sijaitsee Sylväjän kylässä järven pohjoisrannalla. Kapean Teeriniemen kärkeen joh-

tava tie kulkee maastossa korkeimmalla kohdalla ja maasto laskee tieltä etelään kohti jär-

veä. Laitilan pihapiiri on osa useamman rinnakkaisen pihapiirin muodostamaa kokonai-

suutta. Viljelysalueiden ympäröimät tilakeskukset sijaitsevat nauhana järveä kohti viettä-

vällä rinteellä. Useimmissa pihapiireissä rakennuskanta on aikojen kuluessa uusiutunut, ja 

vanhaa rakennuskantaa on jäljellä enää vähän. Laitila on Sylväjän kylän ainoa vanha pi-

hapiiri ja arvokas kokonaisuus. 

Laitilan pihapiiriin kuuluvat pihaa lännessä rajaava asuinrakennus ja sen vieressä pihan 

pohjoislaidalla sijaitseva kaksiosainen aittarakennus. Kauempana pihan etelälaidalla jär-

ven puolella on sauna. Pihasta on avoin näkymä rantaniittyjen yli järvelle ja vastarannalle. 

Pihapiirin pohjoispuolella heti aitan takana on uudehko asuinrakennus. Laitilan länsipuo-

lella pienen matkan päässä on toinen vanha asuinrakennus, joka oletettavasti on Kainuun 

kulttuuriympäristöohjelmassa mainittu Laitilan vanha puoli. 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan salmeen laskevalla rantapenkalla on asuttu 

ainakin 1600-luvun lopusta alkaen. Ensimmäisten talosta saatujen tietojen mukaan asuk-

kaat pakenivat vuonna 1718 isonvihan melskeistä Pieliselle. Lähistöltä Sylväjänniemen 

alueelta on löydetty paljon arkeologisia todisteita paikalla jo hyvin kauan sitten olleesta 

asutuksesta.16 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan Laitilaan kuuluvat vanha ja uusi pihapiiri. Sen 

mukaan: ”Vanhan puolen pirttirakennus on rakennettu 1800-luvun loppuvuosina. Harmaata 

pirttiä vastapäätä sijainneesta navetasta on jäljellä enää heinäsuojan puoli. Aitat sijaitsevat 

kauempana pihapiiristä. Uudemman puolen pihapiirissä on pirttirakennus vuodelta 1924, 

kaksiosainen piha-aitta siirrettynä vanhasta pihapiiristä, hirsinen navetta ja rantasauna 

                                                      
16 Tervo 2006, 144. 
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sekä verkkoaitta, joka on vanha vilja-aitta. Pirttirakennus on säilynyt alkuperäisessä asus-

saan. Suuret ikkuna-alat tekevät pirtistä valoisan. Pirtissä on mm. vanha uuni edusliesi-

neen. Suuri kuisti koostuu hirsisestä kamarista ja lautarakenteisesta kuistista saman katon 

alla. Kaikki rakennukset ovat hirsipintaisia ja ahavoituneet ruskeanharmaiksi. Piha-aitta lie-

nee yli 100 vuotta vanha, navetta on aavistuksen sitä uudempi. Verkkovajana toimiva 

vanha vilja-aitta lienee peräisin 1700-luvulta. Otsa-aitta, jossa on kaarevasti lovetut posket, 

sijaitsee näkyvällä paikalla rannassa, missä se hahmottuu osana kaunista järvimaise-

maa.”17 Nykyään osa mainituista talousrakennuksista lienee purettu.  

Laitilan jäljellä olevat rakennukset ovat maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti arvok-

kaita. Laitilan uuden puolen rakennukset ovat edustavia ja hyvin säilyneitä esimerkkejä 

kainuulaisesta rakennusperinteestä. Vanha ja uusi puoli sijaitsevat erillään mutta näköyh-

teyden päässä toisistaan. Laitilan rakennukset ovat tärkeä osa Sylväjänniemen seudun 

kyläkuvaa. Avoimen viljelysmaiseman ympäröimät rakennukset näkyvät hyvin kylän ohi 

kulkevalle maantielle ja salmen yli johtavalle sillalle sekä Teeriniemeen johtavalle tielle.  

 

Kartalla Laitilan vanha puoli, Laitilan pihapiiri (ja Komulan aitta). 

                                                      
17 Tervo 2006, 144. 
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Pihapiirin länsilaidalla on vanha, kulttuuriympäristöohjelman mukaan vuonna 1924 rakennettu asuin-
rakennus. Hirsirakenteinen rakennus on edustava, hyvin säilynyt esimerkki 1900-luvun alun raken-
nusperinteestä. 

 

Rakennuksen pohjoispäädyssä on lyhyet hakanurkat, keskiosassa ja eteläpäässä ristinurkat – raken-
nus lienee rakennettu useassa vaiheessa. Hirret ovat kauniisti patinoituneet. Alimpia hirsiä on uusittu 
perinteisellä menetelmällä kengittämällä. Kate on jossain vaiheessa uusittu sinkityksi poimulevykat-
teeksi. 
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Asuinrakennuksessa on säilynyt vanhat, kauniisti detaljoidut siropuitteiset ikkunat. 

 

Pihan pohjoislaidalla on kaksiosainen aittarakennus. Vanhan pihapiirin takana ylempänä rinteessä 
on uusi asuinrakennus. 
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Kaksiosaisessa aittarakennuksessa on luonnonkivistä kasatut perustukset. Hirsipintainen rakennus 
on aikojen mittaan kauniisti patinoitunut. 

 

Pihapiiristä avautuu näkymiä järvimaisemaan ja salmen ylitse Sylväjänniemeen. Rantaa kohti viettä-
vällä rinteellä on saunarakennus. 

 

Laitilan pihapiiristä johtaa avointen viljelysalueiden reunustama soratie lähistöllä sijaitsevaan vanhan 
puolen pihapiiriin. 
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Laitilan vanhan puolen pirttirakennus on Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan rakennettu 
1800-luvun loppuvuosina. Kookas rakennus erottuu maisemassa maamerkkinä. Talousrakennuksia 
ei ole säilynyt. 

Komulan aitta 

 

Komulan aitta. 

Komulan vanha rinta-aitta sijaitsee Teeriniementien varressa tien pohjoispuolella Komulan 

talon kohdalla. Aitan vieressä on uudehkon omakotitalon pihapiiri. Komulan pihapiiri on osa 

Sylväjän viljelysmaisemakokonaisuutta. Pihapiirin rakennukset ovat kuitenkin aikojen kulu-

essa uusiutuneet. 

Hirsirakenteisessa aitassa on vuoraamattomat hirsiseinät ja ristinurkat. Katteena on päre-

kate. Rinnan kammi on pieni ja posket on lovettu kantikkaiksi. Aitassa on alkuperäinen 

sisään aukeava ovi. Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan aitta lienee peräisin 
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1800-luvulta.18 Aitta on Kuhmossa harvinaisempaa rintamallia ja siksi rakennushistorialli-

sesti arvokas. 

 

Kartalla (Laitilan pihapiiri ja) Komulan aitta. 

 

Hirsirakenteisessa aitassa on pärekate. Kammin alla tukihirsissä on koristeleikkauksia. Hirsiseinät 
ovat kauniisti patinoituneet.   

                                                      
18 Tervo 2006, 142. 
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Komulan pihapiiri on osa Sylväjän kylän kulttuurimaisemakokonaisuutta. Pihapiirissä on oletettavasti 
1900-luvun puolivälin jälkeen rakennettu iso navettarakennus. Vanhasta asuinrakennuksesta on jäl-
jellä enää toinen pääty. Rakennuksilla ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa. 

4.4.2 Koskenkylä 

 

Koskenkylässä Pitkäniemen, Kuusiston ja Mantereen viljelysalueet muodostavat arvok-

kaan maisemakokonaisuuden. Pitkäniemen pihapiiri on rakennushistoriallisesti arvokas 

kokonaisuus. Myös Kuusiston pihapiirissä on arvokasta rakennuskantaa. (Kuvassa yläva-

semmalla näkyvä Saviaho ei kuulu suunnittelualueeseen). 
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Pitkäniemi  

 

Pitkäniemen pihapiiri. 

Pitkäniemen tila sijaitsee Koskenkylässä Lentuakosken alajuoksun eteläpuolella. Pihapiiri 

sijaitsee kainuulaisittain isolla peltoaukealla, joka laskeutuu kohti Lentuan Poroselkää. Pel-

lot eivät ulotu rantaan saakka, rannassa olevan puuston lomasta avautuu näkymiä järvelle. 

Pitkäniemen pihapiiri on neljältä sivultaan rakennusten rajaama. Pihapiirin lounaisreunalla 

on iso asuinrakennus, sitä vastapäätä on kookas navettarakennus, kaakkoislaidalla järven 

puolella on pieni luhtiaitta ja pihan luoteislaidalla uudempi pieni talousrakennus ja maakel-

lari. Pihapiiriä ympäröivät viljelyskäytössä olevat peltoalueet. Peltojen keskellä ja niiden 

laidoilla metsän reunassa on talousrakennuksia, mm. riihi, aitta ja latoja. 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan tila on perustettu 1800-luvun lopulla. Iso 

asuinrakennus on tehty vuonna 1916. Sitä on korjattu viimeiseksi vuonna 1981. Kulttuu-

riympäristöohjelman mukaan asuinrakennuksessa on kaksi kuistia, joista toinen on ollut 

talossa toimineen kaupan sisäänkäyntinä. Talon isäntä Tuomas Piirainen piti talossa kaup-

paa ja omisti myös Lentiirassa toimivan kyläkaupan.19 Nykyään (vuonna 2018) asuinraken-

nuksessa on vain yksi iso lasikuisti. Navetta on rakennettu sotien jälkeen. Aitat ja kellari 

lienevät peräisin 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta. 

Pitkäniemen viljelysalueiden ympäröimä pihapiiri on maisemallisesti arvokas. Pitkäniemi 

muodostaa yhdessä lähitalojen kanssa Koskenkylälle hienon maaseutumaisen kulttuuri-

maisemakokonaisuuden. Pienen matkan päässä Pitkäniemestä sijaitsevat Mantere ja Kuu-

sisto pihapiirejä ympäröivine peltoaukeineen. Myös Kuusiston pihapiirissä on arvokasta ra-

kennuskantaa. Mantereen vanhat rakennukset ovat huonokuntoisia.  

                                                      
19 Tervo 2006, 154. 
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Pitkäniemen pihapiiri on myös rakennushistoriallisesti arvokas, eri-ikäisistä rakennuksista 

muodostuva kerroksellinen kokonaisuus. Talousrakennukset ovat ominaispiirteiltään hyvin 

säilyneet. Asuinrakennuksen yksityiskohdat ovat aikojen mittaan tehtyjen korjausten ja 

muutosten myötä jossain määrin muuttuneet. Kookas asuinrakennus hahmottuu kuitenkin 

perinteisenä maatalon pihapiirin päärakennuksena ja olennaisena osana miljöökokonai-

suutta. 

 

Kartalla (Kuusisto ja) Pitkäniemi. 

 

Asuinrakennusta on aikojen kuluessa uudistettu, mm. ikkunat, ulkoverhous, kate ja oletettavasti myös 
kuisti on uusittu. Rakennuksen yksityiskohdat ovat uudistusten seurauksena muuttuneet. Vaikka ra-
kennuksen nykyiset ominaispiirteet poikkeavat perinteisistä, hahmottuu suurikokoinen satulakattoi-
nen rakennus kuitenkin hahmoltaan ja mittasuhteiltaan edelleen vanhaksi maatilan pääraken-
nukseksi ja osaksi miljöökokonaisuutta. Asuinrakennuksen vieressä on luonnonkiviseinäinen, satu-
lakattoinen maakellari. 
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Hirsirakenteista kauniisti harmaantunutta luhtiaittaa oltiin inventoinnin aikaan parhaillaan kunnosta-
massa perinteisillä menetelmillä. 

 

Pitkäniemen kookas ja komea, julkisivuiltaan punaiseksi maalattu satulakattoinen navettarakennus 
erottuu hyvin maisemassa. 

 

Peltojen keskellä on aittarakennus, metsän reunassa on lato.  
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Pihapiiristä ja pelloilta avautuu rantapuuston lomasta näkymiä järvelle. Peltojen keskellä on hirsira-
kenteinen talousrakennus, oletettavasti riihi. 

 

Pihapiiriin johtaa viljelysalueen halki kauniisti kaartuileva soratie. 

Kuusisto  

 

Kuusiston talousrakennukset hallitsevat pihapiiriin johtavalta tietä avautuvaa näkymää. 
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Kuusisto sijaitsee Koskenkylässä kohti Lentuan Poroselkää viettävällä rinteellä. Pihapiiri 

ympäröivine viljelysalueineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden yhdessä Mante-

reen viljelysalueiden kanssa. Lähistöllä sijaitsee Pitkäniemi viljelysalueineen. 

Pihapiiriä rajaa koillisessa kookas navettarakennus, johon kuuluu myös pyöreä rehusiilo. 

Pihan luoteislaidalla on suurikokoinen aitta/varastorakennus. Talousrakennukset lienee ra-

kennettu 1900-luvun puolivälin tienoilla. Kaakossa pihaa rajaa 1960-1970-lukujen tienoilla 

rakennettu matala asuinrakennus. Pihapiirin lounais- ja luoteispuolilla on 1900-luvun puo-

livälin jälkeen rakennettuja aitta- ja varastorakennuksia sekä maakellari. 

Kuusiston pihapiiri on ennen muuta maisemallisesti arvokas osana viljelysmaisemakoko-

naisuutta. Pihaa rajaavilla talousrakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa esimerkkeinä 

oman aikansa rakentamisesta. Navetta ja aitta/varastorakennus ovat hyvin säilyneitä.  

 

Kartalla Kuusisto (ja Pitkäniemi). 

 

Näkymä Mantereen pihapiiriin johtavalta tieltä kohti Kuusiston pihapiiriä. Nykyinen matala asuinra-
kennus erottuu ominaispiirteiltään vanhoista talousrakennuksista. 
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Kuusiston talousrakennukset, aitta/varasto ja navetta, ovat hyviä esimerkkejä oman aikansa raken-
tamisesta. Kookas navettarakennus koostuu kahdesta erikorkuisesta osasta. Navettarakennukseen 
liittyy pyöreä rehusiilo. 

 

Aitta/varastorakennus. Rakennuksessa on komeat pariovet. Rakennukselle alkujaan tyypilliset piir-
teet ovat hyvin säilyneet. 

 

Kuusiston asuinrakennus on 1960- ja 1970-lukujen asuinrakennuksille tyypilliseen tapaan yksiker-
roksinen ja matala rakennus, jossa on suuret ikkunat ja loiva satulakatto. 
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Tie jatkuu Kuusiston pihapiirin ohi edelleen kohti lähempänä jokea sijaitsevaan Mantereen pihapiiriin. 
Samoin kuin Kuusistossa, myös Mantereen pihapiirissä on 1960-1970-lukujen tienoilla rakennettu 
matala asuinrakennus sekä vanhoja talousrakennuksia. Pihapiirissä ei saatu lupaa kuvata. Pihapiiri 
on maisemallisesti arvokas osana viljelysmaisemakokonaisuutta. Huonokuntoisilla rakennuksilla ei 
ole rakennushistoriallista arvoa. 

4.4.3 Lentuankoski 
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Lentuankoski 

 

Lentuankoski. 

Poroselän pohjoisrannalla sijaitseva Lentuankoski kuuluu valtakunnallisesti merkittävää ra-

kennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) edustavaan kokonaisuuteen Tervanpolton muis-

tomerkit. 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan Lentuankosken historiaa ja merkitystä on 

hyödynnetty matkailullisesti järjestämällä mm. Tukkilaiskisoja. Kainuun ympäristökeskus 

on kunnostanut kosken ympäristöä matkailijaystävällisemmäksi kesällä 1999 ja yläjuok-

sulle on rakennettu palvelurakennus matkailijoille. Rannoista osa kuuluu Lentuan luonnon-

suojelualueeseen.20 

Lentuankosken alue on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas. Alueella on mat-

kailua ja retkeilyä palvelevaa rakennuskantaa. Rakennuksiin ei liity erityisiä rakennushisto-

riallisia arvoja. 

                                                      
20 Tervo 2006, 147. 
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Leirintäalueen vastaanottorakennus edustaa jälleenrakennuskauden rakennusperinnettä. Se on 
rahu-tietojen mukaan valmistunut vuonna 1952. Rakennusta on myöhemmin laajennettu yksikerrok-
sisella siipiosalla. 

 

Leirintäalueen vieressä sijaitseva Jokela toimii majoitustilana. Asuinrakennus on rahu-tietojen mu-
kaan rakennettu vuonna 1920. Asuinrakennusta vastapäätä pihapiiriä rajaa alaosastaan sementtitii-
listä muurattu navettarakennus. Rakennuksia on aikojen kuluessa uudistettu. Asuinrakennuksen ik-
kunat ja kate on uusittu. Sisätilat on uudistettu nykyistä käyttöä palveleviksi. 
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Kosken koulu 

 

Kosken koulu. 

Kosken koulu (Lentuankosken koulu) sijaitsee Poroselän koillisrannalla Lentuankoskelle 

vievän tien varressa. Koulun pihasta avautuu näkymiä järvimaisemaan. Pihassa on koulu-

rakennuksen lisäksi talousrakennus. 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan koulu on valmistunut vuonna 1950. Se on ai-

kakaudelleen tyypillinen rankorakenteinen rakennus, joka muodostuu kahdesta keskenään 

erikorkuisesta siivestä. Rakennuksessa on aikaisemmin ollut tiilikate.21 Nykyään katteena 

on tiilikuvioitu poimulevy.   

Koulu on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Koulurakennuksilla on identiteettiarvoa yleisesti 

tunnettuina julkisina rakennuksina ja kylien keskuksina. Koulu on myös rakennushistorial-

lisesti arvokas edustavana ja hyvin säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun koulurakennuk-

sista. 

                                                      
21 Tervo 2006, 147. 
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Kartalla Kosken koulu. 

 

Järven suuntaan avautuva julkisivu. 

 

Koulurakennuksessa on säilynyt 1950-luvun rakennuksille tyypillisiä yksityiskohtia, kuten julkisivujen 
vaaleaksi maalattu pystyrimalaudoitus, ullakkokerroksen kuusikulmaiset ikkunat sekä luokkahuonei-
den pystypuitteilla kahteen osaan jaetut ikkunat, joissa on alaosissa matalat tuuletusikkunat.   
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Talousrakennuksessa on alkuperäinen tiilikate. Kate on sammaloitunut. 

4.4.4 Lammasjärvi 

 

Häkkilänniemi  

 

Luotola ja Joukola 
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Lammasjärvellä arvokkaat pihapiirit viljelysalueineen sijaitsevat järveen työntyvillä niemillä, 

järven etelärannalla sijaitsevalla Häkkilänniemellä ja järven pohjoisrannalla sijaitsevan Kal-

lioniemen itäpuolella. Häkkilänniemellä sijaitsee Häkkilän pihapiiri viljelysalueineen sekä 

Koivulan huvila. Järven pohjoisrannalla sijaitsee Luotolan ja Joukolan rakennusrypäs vilje-

lysalueineen. 

Häkkilä  

 

Häkkilän pihapiiri. 

Häkkilän pihapiiri sijaitsee Lammasjärven etelärannalla Häkkilänniemessä viljelysaukean 

keskellä. Maasto laskee Häkkilänniemen lounaispuolella sijaitsevalta Kotivaaralta kohti jär-

veä. Pihapiiristä avautuvat komeat näkymät Lammasjärvelle. 

Pihapiiri on kolmelta sivultaan rakennusten rajaama. Pihan koillislaidalla on vanha asuin-

rakennus ja sitä vastapäätä pihan lounaislaidalla osittain hirsirakenteinen, osittain sement-

titiilistä muurattu suuri navetta. Pihan luoteislaidalla on 1970-luvulla rakennettu matala 

asuinrakennus. Rannan puolella pihapiirin ulkopuolella on pieniä talousrakennuksia, mm. 

sauna ja rinteessä sijaitseva maakellari. Navetan takana on kaksi pientä latoa/vajaa. Pie-

nen matkan päässä pihapiiristä on luultavasti vanhasta riihestä kunnostettu asuinrakennus.  

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan Häkkilän talo lienee asutettu jo varsin var-

hain, mutta ensimmäiset tiedot siitä löytyvät 1800-luvun lopulta. Talon isännille yhteisten 

asioiden hoito on ollut tärkeää, mistä kertovat heidän useat tehtävänsä kunnan elimissä, 

meijerissä ja metsänhoitoyhdistyksessä.22 

Pihapiiri on rakennuskannaltaan ajallisesti kerroksellinen. Kulttuuriympäristöohjelman mu-

kaan vanha asuinrakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla. Navetan vanhimmat osat 

                                                      
22 Tervo 2006, 127. 
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ovat peräisin 1920-luvulta. Vanhaa asuinrakennusta on aikojen mittaan korjattu. Huomat-

tavana erityispiirteenä erottuvat ikkunoiden päällä olevat koristeelliset vuorilaudat, jotka 

ovat 1930-luvun kuhmolaisille rakennuksille tyypilliset.23 

Pihapiiri ympäröivine peltoaukeineen on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvo-

kas. Vanha asuinrakennus ja navetta ovat hienoja esimerkkejä alueen vanhasta rakennus-

perinteestä. Maiseman säilyminen avoimena tukee kokonaisuudelle ominaisten arvojen 

säilymistä.  

 

Kartalla Häkkilä (ja Koivula). 

 

Häkkilän vanha asuinrakennus on pitkä ja komea rakennus. Pihan puolella on lapekattoinen kuisti. 
Rakennukselle tyypillisenä erityispiirteenä erottuvat ikkunoiden koristelistat.   

                                                      
23 Tervo 2006, 127. 
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Navetta on ominaispiirteiltään hyvin säilynyt. Rakennuksen itäpää on hirsirakenteinen, länsipää on 
muurattu sementtitiilistä. Ylisille johtaa ajosilta.  

 

Sauna ja aittarakennus sijaitsevat lähellä rantaa, maakummun peittämä kellari järveä kohti viettä-
vässä rinteessä.  

 

Pihapiirin luoteislaidalle 1970-luvulla rakennettu asuinrakennus poikkeaa ominaispiirteiltään perintei-
sestä rakennuskannasta. Rakennus on omalle ajalleen tyypilliseen tapaan matala, katteena on loiva 
satulakatto. 
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Pihapiirin lähistöllä rantaan johtavan tien varressa on pieni asuin/lomarakennus, joka lienee kunnos-
tettu vanhasta talousrakennuksesta, joko riihestä tai aitasta. Rakennuksen yksityiskohdissa on jälji-
telty vanhan asuinrakennuksen piirteitä. Rakennuksella ei sinällään ole rakennushistoriallista arvoa. 

Koivula 

 

Kartalla (Häkkilä ja) Koivula. 

Häkkilänniemen kärjessä sijaitseva Koivula on ennen 1970-lukua rakennettu huvilaraken-

nus. Koivulan huvila on ollut myös asuinkäytössä. Pulpettikattoinen rakennus on hahmol-

taan selkeälinjainen ja yksinkertainen, pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoinen. Erityis-

piirteenä erottuu kuisti pylväineen.24 

Rakennus on rakennushistoriallisesti arvokas. Se on Kuhmossa harvinainen rakennustyyp-

pinsä edustaja.25 

                                                      
24 Tervo 2006, 141. 
25 Tervo 2006, 141. Kohteen tiedot pohjautuvat Kuhmon kulttuuriympäristöselvitykseen. Paikalla ei 

ole 4.7.2018 tehdyn inventoinnin yhteydessä käyty. 
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Luotola ja Joukola  

 

Luotolan ja Joukolan rakennusryhmä. 

Luotolan ja Joukolan pihapiirien muodostama rakennusryhmä sijaitsee Lammasjärven poh-

joisrannalla. Maasto laskee Heikinkankaalta kohti jokea. Rakennusten pohjoispuolella on 

viljelyskäytössä olevia peltoalueita. 

Vanhat asuinrakennukset sijaitsevat rinnakkain järven puolella pihan eteläreunalla. Pihan 

länsilaidalla on vanhempi sementtitiilinavetta, jonka jatkeena on lato, ja pihan itälaidalla sitä 

vastapäätä uudempi punatiilistä muurattu navetta. Pihapiirin länsipuolella on 1960-1970-

lukujen tienoilla rakennettu yksikerroksinen asuinrakennus. Sen ympärillä sijaitsevat kook-

kaat talousrakennukset, konehalli sekä navetta-latorakennus. Rakennusrypästä ympä-

röivien peltoalueiden laidoilla metsän reunassa on mm. kesänavetta sekä saman katon alla 

sijaitsevat riihi ja riihilato. Rannassa on verkkovaja. 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan Kuhmossa kerrottiin vielä 1800-luvun lopulla 

tarinaa, jonka mukaan Lammasperään tultiin muinoin Hailuodosta kalaan, mistä syystä talo 

nimettiin Luotolaksi. Luotolan asuinrakennuksen kamarit ja porstua on rakennettu 1910-

luvulla ja pirtti 1920-luvulla, purkamalla vaiheittain entinen samalla paikalla sijainnut raken-

nus. Luotola säästyi talvisodan tuhoilta, sillä vihollinen ei Hukkajärven suunnasta päässyt 

etenemään Tyrävaaraa lähemmäksi. Asuinrakennuksen ikkunalasit kuitenkin hajosivat ja 

pirtin seinään sekä talon pöytään jäi jälkiä kranaatin sirpaleista. Suomalainen sotilas on 

jättänyt tervehdyksensä yläkerran kamarin ovenpieleen.26  

Kulttuuriympäristöohjelman mukaan vanha asuinrakennus jäi kesäkäyttöön uuden asuin-

rakennuksen valmistuttua 1960-luvulla. Verkkovaja, joka on alun perin rakennettu 1800-

luvulla tilaa aiemmin asuttaneen suvun aikana, on siirretty nykyiselle paikalleen 1900-luvun 

alussa. Sen kanssa saman ikäisiä rakennuksia ovat myös riihi ja kesänavetta.27 

                                                      
26 Tervo 2006, 128-129. 
27 Tervo 2006, 128-129. 
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Kerroksellinen, eri ikäisistä rakennuksista muodostuva rakennusryhmä on rakennushisto-

riallisesti arvokas kokonaisuus. Pihapiirin keskellä sijaitseva julkisivuiltaan punaiseksi maa-

lattu Luotolan vanha asuinrakennus edustaa selkeän yksinkertaista talonpoikaistyyliä. Ik-

kunoita kehystävät seudulle tyypilliseen tapaan koristellut vuorilaudat. Näkyvällä paikalla 

järven rannassa sijaitsevat rakennukset ovat myös maisemallisesti arvokkaita. Pihasta 

avautuu laajoja näkymiä järvelle. 

 

Kartalla Luotola ja Joukola. 

 

Luotolan vanha asuinrakennus sijaitsee pihapiirin etelälaidalla rakennusrykelmän keskellä. Pihaan 
johtaa viljelysalueiden halki kauniisti kaartuileva soratie. Pihasta avautuu näkymiä järvimaisemaan. 
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Vanhimman asuinrakennuksen ikkunoita kehystävät koristeelliset vuorilaudat. 

 

Vanhan pihapiirin länsilaidalla on alaosastaan sementtitiilistä muurattu navetta, jonka järven puolei-
sessa päässä on varasto/lato. 

 

Vanhoista asyuinrakennuksista uudempi lienee rakennettu 1900-luvun puolivälin jälkeen. Pihan 
itälaidalla on osittain punatiilistä muurattu navettarakennus. 
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Uusin, 1960-1970-lukujen tienoilla rakennettu asuinrakennus sijaitsee vanhan pihapiirin ulkopuolella 
sen länsipuolella. Matala, julkisivuiltaan vaaleaksi maalattu, loivan satulakaton kattama rakennus 
erottuu ominaispiirteiltään vanhemmista rakennuksista. Se ei ole itsessään arvokas mutta se on osa 
kerroksellista kokonaisuutta. 

 

Metsän reunassa on vanhoja talousrakennuksia: pitkä riihi-riihilato sekä oletettavasti 
kulttuuriympäristöohlemassa mainittu kesänavetta. 

 

Uusimman asuinrakennuksen vieressä on 1900-luvun jälkipuoliskolla rakennettuja suuria ja korkeita 
talousrakennuksia. Pihasta avautuu rantapuuston lomasta näkymiä järvelle. 
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Tyrävaaran puolustusasemat 

Kuhmon kulttuuriympäristöohjelmassa mainitaan arvokkaana kokonaisuutena Tyrävaaran 

puolustusasemat. Sen mukaan Tyrävaaran puolustuslinjasta löytyy paikoin maastosta koh-

talaisen hyvin säilyneitä jäänteitä. Pesäkkeitä ja taisteluhautoja on välillä Lammasjärvi – 

Välivaara - Kupsusenkangas. Kokonaisuuteen kuuluu Tyrävaaran pihapiiri, joka edustaa 

komeinta kuhmolaista sodan jälkeen rakennettua maaseudun rakennuskantaa. Taloa ym-

päröivä peltoaukea tunnetaan paikkana, jossa venäläisten eteneminen pysäytettiin Talvi-

sodan taisteluissa mäen rinteille. Tien varressa tapahtumasta kertoo kivinen muistomerkki. 

Tyrävaarassa on sijainnut Rajavartioasema vuosina 1919–1922. Tyrävaaran tila ympäris-

töineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas.28 

Lammasjärven rantaosayleiskaavaa varten tehdyn inventoinnin yhteydessä ei ole tutkittu, 

sijoittuuko suunnittelualueelle jäänteitä puolustusasemista. Tyrävaaran talo sijaitsee suun-

nittelualueen ulkopuolella.  

  

                                                      
28 Tervo 2006, 186-187. 
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5 MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET 

Yleiskaavoituksessa ja alueen rakennuspaikkojen sijoittelussa tulee huomioida: 

 maaston (maaperän) asettamat rajoitteet: suopainanteet (laaksot) tulisi pääosin jät-

tää rakentamiselta vapaaksi 

 peltoaukeiden ja muiden maisemassa avoimien ja maisemaa avaavien elementtien 

korostaminen, esim. pusikoituneiden alueiden raivaaminen 

 kulttuurimaisemien ja maisemakokonaisuuksien vaaliminen: peltojen ja vanhojen pi-

hapiirien luomien kokonaisuuksien säilyttäminen, näkymien säilyttäminen 

 rantakallioiden ja -kivikkojen säilytys maisemaa monipuolistavina kohteina 

 harjuvyöhyke tulisi jättää rakentamiselta vapaaksi, mahdollinen rakentaminen tulee 

sijoittaa rantavyöhykkeelle mahdollisimman lähelle vesirajaa 

 kangasmaastovyöhyke keskeisiltä osiltaan virkistysalueeksi, mahdollinen uusi ra-

kentaminen rantavyöhykkeelle 

 erilaisten metsätyyppien ja soiden vaaliminen osana ulkoilumaisemaa 

 maanottoalueen maisemointi toiminnan lakattua 

 hakkuualueiden tarkka suunnittelu rakennettujen alueiden ja kulkuteiden läheisyy-

dessä 

 Lentuankosken aluetta tulee kehittää luonnonarvojen ja virkistysmahdollisuuksien 

kautta 

 uutta rakentamista voidaan osoittaa suoalueiden ulkopuolisille rantavyöhykkeen 

osille 

 omaleimaisina aluekokonaisuuksina hahmottuvia salmia ja kapeikkoja voidaan hyö-

dyntää muusta maisemasta poikkeavina rakennuspaikkoina tai virkistysalueina 

 

Suoalueet tulisi pääosin jättää rakennuspaikkojen ulkopuolelle. 
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Maiseman avoimena pitäminen vaatii paikoitellen laajojen pihapiirien hoitoa. 

 

Olevan rakennuspaikan läheistä, rakentamiselle soveltuvaa rantaa. 
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