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1. JOHDANTO 

 

Lopotintien rakennetun kulttuuriympäristön selvitys on laadittu alueen asemakaavan muutos- ja 
laajennustyön yhteydessä. Työ on jaettu kahteen osaan. Tämä ensimmäinen osa käsittää rakennet-
tua kulttuuriympäristöä ja sen arvoja kuvaavan raporttiosuuden. Toinen osa sisältää 83 kohdetta kä-
sittävän rakennuskannan selvityksen. Ensimmäisen osan selvityksen avulla pyritään tunnistamaan 
asemakaavan muutos- ja laajennustyössä huomioon otettavat arvokkaat rakennetun kulttuuriympä-
ristön kohteet ja alueet sekä määrittelemään niiden suojeluperusteet, jotka sitten tarkennetaan yk-
sittäisiin rakennuksiin toisessa osassa. 

 

Tarkemmin tarkasteltaviksi kohteiksi on rajattu ennen vuotta 1956 rakennetut kohteet. Jälleenra-
kennuskauden kohteet on pyritty paikallistamaan ja niistä on tarkasteltu aikakauden tyypilliset piir-
teet säilyttäneet rakennukset sekä yhtenäiset rakennusryhmät. Raportissa on yleisesti ja aluekohtai-
sesti kuvailtu alueen rakennettua kulttuuriympäristöä, sen historiaa, ominaispiirteitä ja arvoja. Li-
säksi työssä on esitetty suositukset kaavatyön suojelumääräyksiä varten. Varsinaisessa asemakaavan 
muutos- ja laajennustyössä ratkaistaan tarkemmin miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriympä-
ristön arvot otetaan huomioon. 
 
Tämän selvityksen tilaajana on Kalajoen kaupunki ja laatijana Arkkitehti Oy Rajaniemi / Juho Raja-
niemi, arkkitehti SAFA ja arkkitehtiylioppilas Johanna Rajaniemi. Arkkitehti Oy Rajaniemi vastaa 
myös Lopotintien alueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Tehtävä perustuu kaavoituk-
sen puitekonsulttisopimukseen. Kalajoen kaupungin yhteyshenkilönä toimii kaavoituspäällikkö Mik-
ko Alin. 

  

Lähtöaineistona on käytetty alueelle aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on täyden-
netty tämän työn yhteydessä tehdyillä maastokäynneillä. Nykytilanteen kartoittamiseksi ja kohtei-
den paikantamiseksi on käytetty peruskartta-aineistoa sekä kiinteistörekisterin aineistoa. 

 
 

2. SELVITYSTYÖN MENETELMÄT JA VAIHEET 
 

Selvityksen tarkoitus 
 
Selvitys on laadittu palvelemaan Lopotintien asemakaavan muutostyötä. Alue sijoittuu Himangan 
kaupallisen keskustan länsipuolelle, sen välittömään läheisyyteen. Työn tarkoituksena on ollut kerä-
tä asemakaavan muutokseen riittävän kattava tieto alueen säilyneestä kulttuuriympäristöstä, sen 
ominaispiirteistä ja arvoista. Työssä on pyritty kartoittamaan kaikki rakennetun kulttuuriympäristön 
arvojen vaalimisen kannalta merkittävät kohteet ja alueet. Lisäksi on koottu aiemmista selvityksistä 
yleistä tietoa alueen rakennusperinteestä, kulttuuriympäristön kehityksestä ja siihen vaikuttaneista 
muutoksista. 

 

Selvitys ei ole suojeluluettelo, vaan tarkoitus on ollut kartoittaa alueen arvokas rakennuskanta ja 
analysoida sen ominaispiirteitä ja kulttuurihistoriallista arvoa. Selvitys sisältää kohdekohtaiset suoje-
luehdotukset. Asemakaavan muutoksessa ratkaistaan miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriym-
päristön arvot otetaan huomioon. Kulttuuriympäristön suojelu ja vaaliminen perustuu lainsäädän-
töön sekä ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyöhön. Kunnilla ja omistajilla on vastuu rakennus-
perinnön ja hyvän elinympäristön turvaamisesta ja kansalaisilla mahdollisuus osallistua siihen. Suo-
men perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille kansalaisille. 
(www.nba.fi) 

 

http://www.nba.fi/


4/20 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan tulee asemakaavaa laadittaessa rakennettua ympäris-
töä vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavan laatiminen edellyttää siksi alueen 
rakennuskannan ja ympäristön ominaispiirteiden ja arvojen selvittämistä sekä kaavan toteuttamisen 
vaikutusten selvittämistä. Arvokkaiden piirteiden säilyttämiseksi annetaan kaavoissa yleisiä, kohde- 
tai aluekohtaisia määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusten suojelumääräyksiä. Selvityksen tärkeä teh-
tävä on näin ollen myös tuottaa tietoa, arvostuksen, vaalimisen ja ylläpidon pohjaksi. (www.nba.fi) 

 

Selvitysalueen rajaus ja nimistöä 
 

A.  
Kartta A. Lopotintien asemakaava-alueen rajaus. 

 
Tehtävän jakautuminen 

 

Työ jakautuu kahteen osaan: 
Osa 1: Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, (tämä raportti) 
Osa 2: Rakennuskannan selvitys ja rakennussuojeluehdotukset 

 
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, rajaus ja metodit 

 

Selvitys tehtiin syksyn ja talven 2015-2016 aikana. Maastokäyntejä tehtiin yhteensä kolme päivää. 
Maastotyötä edelsi lähtöaineiston läpikäyminen. Arkisto- ja kartta-aineiston avulla pyrittiin paikan-
tamaan uudet aiempien inventointien ulkopuolelle jääneet rakennetun kulttuuriympäristön koh-
teet. Maastotyössä valokuvattiin kohteet ja kirjattiin tiedot. Alueella pitkään asunutta Olli Simosta 
haastateltiin puhelimitse kaksi kertaa. Maastokäynnillä 7.5. 2016 haastateltiin Tuomo ja Tuula Ras-
musta. Rakennusselvityksen kohteiden suuresta lukumäärästä johtuen, ei selvitysajankohdista ollut 
mahdollista etukäteen sopia maanomistajien kanssa. 

 

Rakennushistoriallisesti merkittävien uusien kohteiden tunnistamiseksi on alueen kiinteistömuodos-
tusta ja rakentumista tarkasteltu eri-aikaisten karttojen ja kiinteistörekisterin antamien rakennus-
vuositietojen avulla. Kaikki jälleenrakennuskauden (1940-50-luku) ja sitä vanhemmat asuinraken-
nukset pyrittiin tunnistamaan ja paikantamaan. Vuoden 1954 ja myöhempien peruskarttojen avulla 

http://www.nba.fi/
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on voitu varsin hyvin paikantamaan sitä edeltävältä ajalta säilynyt rakennuskanta. Kohteet on tarkis-
tettu maastoinventointien yhteydessä ja asemakaavan muutoksessa suojeltavaksi esitettävistä koh-
teista on koottu kohdetiedot. 2000-luvulla inventoitujen kohteiden tietoja on tarpeen mukaan päivi-
tetty. Jälleenrakennuskauden kohteista on inventoitu vain hyvin aikakauden tyypilliset piirteet säi-
lyttäneet rakennukset ja yhtenäiset rakennusryhmät. Rakennushistoriallinen selvitys ei ole ainoas-
taan arvokkaiden suojeltavien kohteiden kartoittamista, vaan työn yhteydessä on myös pyritty pai-
kantamaan huonokuntoisia häviämässä olevia rakennuksia, ja sitä kautta keräämään mahdollisim-
man kattavaa tietoa alueen vanhasta rakennuskannasta. 
 
Vuoden 1956 jälkeen toteutetut kohteet on pääsääntöisesti rajattu varsinaisen selvityksen ulkopuo-
lelle. Maastokäyntien yhteydessä on kutenkin pyritty tunnistamaan mahdolliset uudemmat kulttuu-
riympäristön kannalta arvokkaat kohteet. Ne ennen vuotta 1956 rakennetut kohteet, joiden suoje-
luarvo on muutosten myötä merkittävästi heikentynyt tai kokonaan hävinnyt, on jätetty suojelta-
vaksi ehdotettavien rakennusten ulkopuolelle. Rakennushistoriallisesti arvokkaat muutetut kohteet, 
joiden arvon palauttaminen on nähty mahdolliseksi myöhemmissä korjauksissa, on kuitenkin sisälly-
tetty suojeltavaksi ehdottaviin rakennuksiin. Alueella on suojeltavaksi esitetty myös sellaisia muut-
tuneita kohteita, joiden ilmeen palauttaminen katsottiin mahdolliseksi myöhemmissä korjauksissa. 
Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi ikkunatyypin muutokset, katemateriaalin muutokset sekä väri-
muutokset. Myös huonokuntoinen häviävä arvokas rakennuskanta on pyritty dokumentoimaan.  

 

Kohteiden osalta on kirjattu perustietojen (osoite, talonnimi, kylä) ja mahdollisten aiempien inven-
tointitietojen lisäksi lyhyt kohdekuvaus. Historiakuvaukset on rajattu alueen historiikeista löytyviin 
tietoihin. Rakennusvuodet ja merkittävät muutosvuodet on kirjattu silloin kuin ne ovat olleet tie-
dossa. Rakennusten alkuperäisen tai myöhemmän korjausajankohdan ilmeen säilymistä on yleisellä 
arvioitu rakennusosia ja eri aikakausille ominaisia julkisivuaiheita, vuoraustyyppejä, perustamista-
paa ja yksityiskohtia tutkimalla. Tarkempaa rakennusosakohtaista säilyneisyysarviota tai sisätilojen 
selvitystä ei ole sisällytetty työhön. Jokaiseen kohteeseen on liitetty maastokäyntien yhteydessä 
otettuja valokuvia.  
 
Kohteiden suojeluperusteet on kuvattu erikseen lyhyesti ja kohteille on laadittu kolmeen pääluok-
kaan jakautuva arvotus: 1. Rakennushistoriallinen 2. Historiallinen 3. Maisemallinen. Yhtään histori-
allisista syistä suojeltavaa kohdetta ei kuitenkaan alueelta löytynyt. 
 
Selvityksen raporttiosuus 
 
Selvityksen keskeisenä tehtävänä on ollut tunnistaa alueen, eri rakennusaikakausiin ja paikalliseen 
rakennustapaan sekä rakennustypologiaan liittyvät ominaispiirteet ja arvot. Työ kohdistuu rakenne-
tun kulttuuriympäristön tarkasteluun. Selvityksen alkuosaan on koottu tietoa aluetta koskevista ai-
emmista suojelupäätöksistä, selvityksistä ja inventoinneista. Aluekuvaus sisältää lyhyen tiivistelmän 
alueen asutushistoriasta ja kylärakenteen muutoksen vaiheista. Lisäksi on selvitystyön pohjalta laa-
dittu nykytilan kuvaus. Ominaispiirteitä on kuvailtu, sekä ympäristön osatekijöiden kautta rakennus-
typologisessa tarkastelussa, että osa-alueiden ominaispiirteinä. Tarkastelu tuo esiin Himangalla eri 
aikakausina vallitsevien tyylien ja rakentamistapojen, sekä hallintatapojen ja käyttötarkoituksen vai-
kutuksia ja eroavaisuuksia rakennuskannassa sekä sen suhteesta maisemaan. 
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Aineiston tallennus ja luovutus  
 
Rakennushistoriallinen selvitys on tallennettu pdf-tiedostomuodossa ja valokuvat jpg-muodossa 
muistitikulla ja luovutetaan tilaajan käyttöön.  
 
Aineiston käyttö ja tekijänoikeudet   
 
Valokuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajilla ja mahdollisesta julkaisusta tulee erikseen sopia valoku-
vaajien ja kiinteistön omistajien kanssa. Kuvaajana on toiminut Johanna Rajaniemi, jollei toisin mai-
nita. Selvityksessä suurena apuna on ollut muun muassa Olli Simosen kuvakokoelma (CD-R), ”Van-
haa aikaa Kuvia Himangalta”. Valokuvien mahdollisesta jatkokäytöstä tai julkaisusta tulee aina erik-
seen sopia. 
 
Käytetyt keskeiset lähteet 
 
Selvityksen lähdeaineistona on käytetty alueella aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita 
on täydennetty tämän työn yhteydessä tehdyllä maastokäynneillä ja niiden yhteydessä tehdyillä sa-
tunnaisilla haastatteluilla. Työssä on hyödynnetty eri-aikaista kartta-aineistoa, kiinteistörekisterin 
tietoja sekä vanhoja alueelta löytyviä valokuvia ja ilmakuvia. Tärkeitä kirjallisia lähteitä ovat olleet 
muun muassa Kalajoen ja Himangan historiaa koskevat teokset. 
 

 
3. AIKAISEMMAT INVENTOINNIT, SELVITYKSET JA SUOJELUKOHTEET 
 
Valtakunnallisten inventointien mukaiset kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet (RKY) 
 
RKY on museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu 
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoitta-
maksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia aluei-
denkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 
1.3.2009.  
 
Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Suomen Kuntaliitto ovat laatineet muistion (23.12.2009), jon-
ka tarkoituksena on selkeyttää valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden huomioon ottamista 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta. Kulttuuriympäristöä 
ovat kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. Valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen oikeudellinen asema perustuu valtakunnallisesti 
alueidenkäyttötavoitteiden oikeusvaikutuksiin, joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.  
 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt edustavat maamme kehitysvaiheita ja 
ovat historian kuvastajia. kyse on sekä perinteen säilyttämisestä että alueiden kehittämisestä niiden 
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla. On tärkeää, ettei näil-
lä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriym-
päristöarvojen kanssa. Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympä-
ristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säily-
misen turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen 
kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja 
sisältö ratkaistaan kaavoituksen kautta.  
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RKY 2009 mukaisesti valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä on selvitysalueen välittö-
mässä läheisyydessä sijaitseva Raumankarin vanha asutus sekä kaava-alueen ulkopuolella sijaitseva 
Himangan kirkko.  

                     

 
  

 
Kartta B. RKY 2009 
 
 

 
Kuva 2. Himangan kirkko ja Raumankarin vanhaa 
asutusta.  
Kuva: MV/RHO 125790:29 Hannu Vallas 2007

Raumankari on yksi tunnetuimmista Pohjanmaan rannikkopitäjien jokisuussa sijaitsevista historialli-
sista markkinapaikoista. Markkinapaikalle kehittynyt kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja 
pienimittakaavaisen rakennuskantansa. Lestijokisuussa sijaitseva Raumankarin vanha markkinapaik-
ka muodostaa Himangan kirkonkylän vanhan ytimen. Asuintontit sijaitsevat tiheästi kahden raitin ja 
entisen Vaasan maantien varrella. Vanhalla Vaasan maantiellä olleen ansassillan kiviarkkujen varaan 
on rakennettu kevyen liikenteen silta. Vanhimmat Raumankarin asuinrakennuksista ovat 1800-luvun 
alkupuolelta. Useimpiin pihapiireihin liittyy vanhoja aittoja ja karjasuojia. Kylän yhteismaalla Piispan-
rannassa on kylän verkkovajojen rivistö. Piispanrannasta jokisuuhun päin olevalla rannalla on muu-
tamia kookkaita makasiinirakennuksia, muuten rantavyöhyke on rakentamatonta. 
 
Raumankarin läpi kulkevan tien maisemallisena päätteenä, valtatien 8 toisella puolella, on pietar-
saarelaisen kirkonrakentaja ja lääninrakennusmestari Jacob Rijfin 1794 suunnittelema Himangan 
kirkko tapuleineen. Vanhan hautausmaan ympäröimä Himangan kirkko on muodoltaan tasavarti-
nen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen torninalusraken-
ne. Kirkko on korjattu vuonna 1897 nykyasuunsa, joka on erinomaisesti säilynyt. Erillinen, puinen 
kellotapuli on rakennettu 1823 keskipohjalaisen kirkonrakentaja Niilo Koskelan eli Pyörteen (Pyör-
ret) johdolla. 
 
"Tämän asutuskeskuksen [Himanka] keskipisteenä voidaan pitää rakennettua isoa Kirkonkylää, joka 
muistuttaa miltei kauppalaa tai pientä kaupunkia; siellä on mm. säästöpankki, puhelinkeskus, posti-
toimisto, apteekki, lääkärin asunto, useita kauppapuoteja, suuri höyrysaha, laivatelakka ja muita te-
ollisuuslaitoksia. Kirkon edustalla on hyväpohjainen, suojattu Himangan eli Rauman satama, johon 
aavalta mereltä johtaa turvallinen laivareitti" (Suomen Maa 1925). Yllä kuvattu Raumankarin perus-
rakenne on säilynyt. 
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Raumankari oli tunnettu markkinapaikka jo 1600-luvulla. Kiinteää asutusta Himangan kirkonkyläksi 
myöhemmin muodostuneelle Raumankarille syntyi viimeistään 1700-luvun alussa. 1790-luvulla 
paikka vaurastui, kun kokkolalainen liikemies Anders Roos perusti Raumankoskeen sahan. Rauman-
karin sahaustoiminta siirtyi sittemmin jokisuuhun Sautinkarille, jossa se lakkasi vasta 1950-luvulla. 
Raumankarin asutus tiivistyi joen etelärannan ja Lestijokeen laskevan puron, Vähärauman väliselle 
karille. Himanka perustettiin Lohtajan saarnahuonekunnaksi 1700-luvulla ja kappeliksi 1846. Omaksi 
seurakunnakseen Himanka perustettiin 1906, kun Himangan kunta oli erotettu Lohtajasta 1898. 
Vuonna 1866 aloitettu hanke Raumankarin muuttamiseksi kauppalaksi kaatui osittain Kokkolan por-
varien vastustukseen. Maantielinjauksen siirto pois Raumankarilta 1950-luvulla valtatie 8:n raken-
tamisen yhteydessä siirsi asutuksen ja palvelujen painopisteen uuden maantien varrelle. (Museoviras-

to, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY) 
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Maakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön kohteet 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2003 mukaiset kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 
selvitysalueella: 
 

1. kohteen nimi: Heikkilä (Reinola) 

C.             3.       4.                                             
Heikkilän sijainti, päärakennus sekä pihapiiriin kuuluva aitta.  
(Kartta C. Pohjois-pohjanmaan liiton julkaisu:”Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet 1997” 

 
kunta: Kalajoki 
kiinteistötunnus: 09540300090108 
kylä/k.osa: Himanka 
tyyppi: maa- ja metsätalous 
ajoitus: 1918-1944 
ajoitusselite: päärakennus RHR 1935 
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas 
kuvaus: 
Heikkilä on perinteinen jälleenrakennuskauden päärakennus pihapiireineen. Rakennukset täydentä-
vät kokonaisuutta sijoittuen tiiviisti kiinni raitin varteen. 
arviointi: 
MRKY 15: M 

 
2.  kohteen nimi: Mikko 

D.             5.  
    Mikon sijainti sekä päärakennus.  
     Kartta D. Pohjois-pohjanmaan liiton julkaisu:”Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet 1997”.  

 
kunta: Kalajoki 
kiinteistötunnus: 09540300250011 
kylä/k.osa: Himanka 
tyyppi: asuinrakentaminen 
ajoitus: ei määritelty 
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas 
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kuvaus: Mikko kuuluu Sautinkarintien varteen sijoittuviin 1900-luvun alkupuolen näyttäviin asuinra-
kennuksiin. Mikko on syvärunkoinen taitekattoinen okralla maalattu talo Lestijoesta erkaantuvan 
juoksutuskanavan suulla. Rakennuksessa on jugendille ominaisia piirteitä ylhäältä ja alhaalta pieni-
ruutuisiin kenttiin jaotelluissa ikkunoissa. Rakennuksen pitkän sivun toisessa päässä on pulpettikat-
toinen umpikuisti, joka on todennäköisesti uudempaa perua. Vuoraus on jaettu erisuuntaisiin kent-
tiin. 
arviointi: 
MRKY 15: R, H, M, S 
 
3. kohteen nimi: Peltola 

E.             6.  
    Peltolan sijainti sekä päärakennus. Kartta E. Pohjois-pohjanmaan liiton julkaisu:”Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet 1997” 

 
kunta: Kalajoki 
kiinteistötunnus: 09540300090042 
kylä/k.osa: Himanka 
tyyppi: maa- ja metsätalous 
ajoitus: 1864-1917 
ajoitusselite: Päärakennus RHR 1921, talousrakennus RHR 1912 
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas 
kuvaus: 
Peltola kuuluu Sautinkarintien varteen sijoittuviin 1900-luvun alkupuolen näyttäviin asuinrakennuk-
siin. Peltolassa on piirteitä virkataloarkkitehtuurista. Rakennuksen lyhyen, lähes noppamaisen run-
gon keskellä on poikkipääty ja pieni umpikuisti. Ikkunat ovat ristikarmiset ja vuorilaudat on jaettu 
erisuuntaisiin kenttiin. Kuistin päällä on sahalaitainen koristeleikkaus. Rakennus on yksityiskohti-
neen todella sievä. Pihaan kuuluu punamullattu, puoleksi hirsinen ja puoleksi lautarakenteinen ta-
lousrakennus. 
arviointi: 
MRKY 15: R, H, M, S 
 
Asemakaavalla suojellut kohteet ja alueet 
 
Alueella on aiemmin asemakaavalla suojeltu Mikon, Peltolan ja Heikkilän (Reinolan) päärakennukset 
sekä Heikkilän kolme talousrakennusta.  
 
Muinaisjäännökset 
 
Kohdealueelta ei ole löydetty muinaisjäännöksiä. Kivikauden aikaan Himanka oli vielä lähes koko-
naan veden peitossa. Tästä johtuen alueelta ei ole siltä ajalta löytyneitä esineitä. Himangalta on löy-
tynyt joukko kiviröykkiöhautoja, joista osa on rautakaudelta ja osa saattaa olla peräisin pronssikau-
delta. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa 1, 1981) 
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Himangan keskustaajaman lounaispuolelta on löytynyt kupurasolki kohteesta Tilus/Kotipalsta. 
Löytöpaikka on keskirautakauden korkeudelta 12,5- 15 m mpy. Toinen mahdollisesti rautakauteen 
ajoittuva löytö on keihäänkärki kohteesta Kannus/Rautio. Löytöpaikka sijaitsee Himangan 
keskustaajamasta n. 1 km etelään korkeudella 12,5-15 m mpy. Pohjoiseen päin mentäessä lähimmät 
metallikauteen ajoittuvat löydöt ovat tiedossa vasta Pyhäjoen ja Kalajoen rajan tuntumasta. 
Lähialueiden löydöt pronssikauden loppupuolen ja varhais- tai keskirautakauden 
muinaisrantatasoilta viittaavat ilmiönä siihen, että alueella on jaksojen aikana liikkunut 
pyyntiyhteisöjä. (Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi, Jaana Itäpalo, Kalajoki 

2014). 

7.   

Himangan Moskuankallioiden rautakautinen kiviröykkiö 

8.   

Himangan Kruunukivi. Rajakivi historialliselta ajalta. 
Etuosaan on kaiverrettu kruunu ja takaosaan risti. 
(Kuvat 7. ja 8. Lehtonen Kaisa, Museovirasto 2008)

4. ASUTUSHISTORIAN VARHAISIA VAIHEITA JA VAIKUTUS KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 
 

Himangan alkuvaiheet  
Himangan asutuksen alkuvaiheet liittyvät pohjankäyntiin, joka suuntautui Satakunnasta Pohjan-
maan rannikkoa pitkin Lappiin ja Jäämeren vuonoille saakka. Muinaiset kainuulaiset ja pirkkalaiset 
tekivät näitä matkojaan varhaiskeskiajalta lähtien. Matkojen tarkoitus oli lappalaisten verotus ja eri-
tyisesti eränkäynti. Kalaa ja turkisriistaa oli runsaasti. Näiltä matkoilta jäivät aikojen kuluessa jotkut 
erämiehet asumaan pysyvästi parhaimmille pyyntipaikoille. Etenkin suurimmat jokisuut houkutteli-
vat eränkävijöitä perustamaan pysyvämmän asutuksen. Nykyisen Himangan alueella Lestijoen ala-
juoksulla sijaitsi hyvä pyyntialue. Rannikkoalueelle keskittyi entisen Suur-Lohtajan vanhin pysyvä 
asutus. Asutus lisääntyi 1400-luvulla ja 1500-luvun alussa, jolloin Himanka kuului Pietarsaaren suur-
pitäjään. Myöhemmän Suur-Lohtajan alueen kyläkunnista löytyi 1540-luvulla 110 taloa. Alueen hy-
vät karjanpitomahdollisuudet ja maanviljelyn kehittyminen houkuttelivat ihmisiä perustamaan uusia 
taloja. 1540-luvulla Himanganjoen suulla sijaitsi myös muutamia taloja. Ainakin yhtä taloista nimi-
tettiin Himangaksi. Tämän syrjäisen talon mukaan on koko myöhempi Himangan pitäjä saanut ni-
mensä. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakirjat, Kari Komulainen, Anja Salminen) 
 
Kalastus ja maatalous 
Lestijoesta pyydettiin vuoden 1500-luvun merkintöjen mukaan verkoilla säynäviä, siikoja, lohia ja 
merroilla nahkiaisia. Suurimmat saaliit saatiin kuitenkin merestä. Suuri osa seudun miehistä asui ke-
sät rannikolla ja ulkosaarilla kalastaen. Käräjät pidettiin käräjäluodolla, koska miehet eivät ehtineet 
kalastukselta mantereelle. Merestä saatiin pääasiassa lohta, siikaa sekä silakkaa. Talvella helmikuus-
sa alkoi hylkeenpyynti. Kalastus jäi 1800-luvulla sivuelinkeinoksi, mutta oli edelleen tärkeä tulonläh-
de. Katovuosina kalastus ja hylkeenpyynti saattoi pelastaa maanviljelijän pulasta.  
 
Himangan suurimmat viljelystilat sijaitsivat aluksi rannikolla. Maanviljelyä harjoitettiin pienikokoisil-
la pelloilla, viljelyalan ollessa vuonna 1570 taloa kohden yksi hehtaari. Himangan peltoala alkoi ripe-
ästi kasvaa 1700-luvulla. Vuonna 1910 peltoala oli 1660,2 hehtaaria kun se sata vuotta aiemmin oli 
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ollut 83 hehtaaria, ottaen huomioon sen, että vuonna 1840 Himanka käsitti vain Himankakylän. Pel-
tomaan laatu ei ollut erityisen hyvä, niiden ojitus oli alkeellista ja myös tulvavedet aiheuttivat on-
gelmia jokirannoilla. Vuoden 1624 maantarkastuksessa suurpitäjän pelloista arvioitiin noin 40 % 
multamaaksi. Metsiä haluttiin säästää laivanrakennustarpeiksi ja siksi kaskenpoltto ei ollut rannik-
koseudulla yhtä yleistä kuin sisämaassa. Kydönpoltto oli yleisempää ja Himangalla 1800-luvulla 
kymmenen prosenttia ruissadosta saatiin kydöstä. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakir-

jat, Kari Komulainen, Anja Salminen) 

 

9.  

Kuva 9. Laina ja Väinö Merento tekemässä kuhilaita 1930-luvulla. (Olli Simosen Kuvakokoelmasta ”Vanhaa aikaa Kuvia 
Himangalta”) 

 
Teollisuus merenkulku ja kaupankäynti 
Tervanvienti lisääntyi nopeasti ja vientiä varten tarvittiin entistä suurempia laivoja. Laivanrakentami-
seen tarvittavia lankkuja ja lautoja varten perustettiin 1600-luvulla lukuisia vesisahoja. Kotitarvesaho-
jen rinnalle perusti kokkolalainen Anders Roos Lestijoen suulle vuonna 1797 Raumakosken suuren lii-
kesahan. Roosin sahalla pystyttiin sahaamaan vuosittain korkeintaan 2 250 tukkia. Roosin saha paloi 
vuonna 1881, jonka jälkeen hollantilainen A. Brandt perusti samana vuonna höyrysahan. Uuden höy-
rysahan kahdenkymmenen hevosvoiman koneella sahattiin perustamisvuonna 16 700 tukkia.  Puuta-
vara saatiin Lestijärven ja Perhon valtionmetsistä. Sahan toiminta oli vilkasta ja tarjosi työn ja toi-
meentulon usealle Himankalaiselle. Maailmansodan jälkeisenä aikana 1920-luvulla Himangalla toimi 
kaksi liikesahaa ja kolme kotitarvesahaa. Himangalla oli 1700-luvun lopussa 25 myllyä, joista vanhin oli 
Holstin mylly Raumakoskessa. Tuulimyllyjä oli myös ”kuivien talvien” varalta.  (Perinnealbumi, Keski-

Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakirjat, Kari Komulainen, Anja Salminen)  
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         10.                   11.  

                Vuonna 1925 otettu kuva 1911 perustetusta Saha&Mylly OY:sta                                 Himangan Höyrysaha. 
                

Suurlohtajan kauppa ja purjehdus olivat vilk-
kaimmillaan 1590-luvulla. Seudun talonpojista 
joka yhdeksäs harjoitti purjehdusta tai kaup-
paa. Maakauppiaat välittivät tavaraa Peräpoh-
jolan ja etelän keskusten välillä. Kaarle herttua 
kielsi vuonna 1600 talonpoikien purjehduksen 
ja vaati että kaikki kaupankäynti käydään kau-
pungeissa. Kukoistava talonpoikaiskauppa ja 
purjehdus loppui Kokkolan perustamiseen 
vuonna 1620. Talonpoikaispurjehdus nousi jäl-
leen samalle tasolle kuin ennen Kokkolan pe-
rustamista, kun Lohtajan ja Kalajoen talonpo-
jat saivat vuonna 1759 oikeuden viedä omia 
tuotteitaan Tukholmaan, Turkuun ja Gävleen. 
Vuoden 1859 hallitsijan antamalla asetuksella 
annettiin mahdollisuus kauppojen perustami-
seen maaseudulle. Johan Fredrik Roos perusti 
vuonna 1862 maakaupan Rauman lastaus- ja 
selvityspaikalle. Vuoteen 1881 mennessä Hi-
mangalla oli jo 11 kauppiasta ja yrittäjää. Hi-
mangasta muodostui vilkkaan sataman ansi-
osta Suur-Lohtajan liikekeskus, josta suunni-
teltiin jopa kaupunkia. Rautatien valmistuttua 
Kannukseen suunnitelmista kuitenkin joudut-
tiin luopumaan. Vuonna 1917 Himangalla oli 
vielä 13 maalaisalusta, joiden yhteinen vetoi-
suus oli 700 tonnia.  

(Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan ai-
kakirjat, Kari Komulainen, Anja Salminen)  

        12. 13.   

Kuva 12. kaljaasit Aimo ja Frans vuonna 1923. 
Kuva 13. Laivuri Frans Pöhtäri istuu Fransin täkillä 
vuonna 1925. 
Kuva 14. kaljaasi Frans Kemin satamassa vuonna 1937. 
(Kuvat 10.-15. Olli Simosen Kuvakokoelmasta ”Vanhaa 
aikaa Kuvia Himangalta”) 
                                                                                                             

       14.

      
15.

 

1880-luvulla Himangalle perustettiin kaksi meije-
riä, mutta 1920-luvulla toimi vain Torvenkylään 
1923 perustettu Pohjanpään osuusmeijeri. Saman 
vuosikymmenen aikana perustettiin vielä kolme 
muuta maakauppaa Himangalle. (Perinnealbumi, Kes-

ki-Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakirjat, Kari Komulainen, 
Anja Salminen) 

Kuva 15. Himangan osuusmeijerin harjannostajaispäivä 1930-luvulla. 
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Kansansivistyksen ja aatteellisen heräämisen rakennukset  
Himangalle perustettiin ensimmäinen kirkon ylläpitämä kiertokoulu vuonna 1898.  Ensimmäinen ro-
vasti Keckmanin perustama kansakoulu alkoi toimia Särkelän tilalla Kannuskylällä vuonna 1876. Toi-
nen koulu perustettiin vuonna 1917 Hillilän kylään. Tömisevään perustettiin koulu 1920-luvulla, jol-
loin kunnassa toimi jo seitsemän kansakoulua. Ainakin Pöntiön ja Hillilän koulut rakensivat kyläläiset 
talkoovoimin. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakirjat, Kari Komulainen, Anja Salminen)  
 

16.  
Kuva 16. Kirkonkylän kansakoulun rakennukset, taaimmainen rakennettu 1870-luvulla. (Olli Simosen Kuvakokoel-
masta ”Vanhaa aikaa Kuvia Himangalta”) 

 
Himangan työväenyhdistys perustettiin vuonna 1906. Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseu-
ra Isku perustettiin heinäkuussa 1922, mutta jo ennen sitä oli työväenyhdistyksessä sekä Lastaus & 
Lossausyhdistyksessä harrastettu urheilua ja voimistelua. Nimismies takavarikoi seuran omaisuuden 
1932 voimaantulleiden kommunistilakien perusteella. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan ai-

kakirjat, Kari Komulainen, Anja Salminen) Työväenyhdistys oli ostanut vuonna 1907 nimismies F.E. Eblomil-
ta rakennuksen työväentaloksi, jota laajennettiin vuonna 1911 rakentamalla siihen sali. Vuonna 
1934 Himangan Isku lakkautettiin ja uusi seura perustettiin vuonna 1935 nimellä Himangan Roima. 
Himangan Roima osti vuonna 1969 Työväentalon Roiman taloksi. Seura myi vuonna 1976 Lopotin 
kentän Himangan kunnalle, jossa tällä hetkellä sijaitsee päiväkoti. (www.himanganroima.com/historia) 

 

           17.  
Kuva 17. Työväenyhdistyksen jäseniä palaamassa vappujuhlilta työväentalolta kesäkuussa vuosisadan alkupuolella. 
Aluksi työväki vietti vappua kesäkuun ensimmäisenä, koska toukokuussa sää oli liian kylmä ulkoilmajuhlia ja kulkuei-
ta varten. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakirjat, sivu 267, Kari Komulainen, Anja Salminen) 

http://www.himanganroima.com/historia
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Vapaaehtoinen Himankalainen kansalaistoiminta alkoi kirjaston ylläpitämisellä vuonna 1882. Kunta 
ei rahoittanut toimintaa ja rahaa kerätäkseen nuoriso järjesti ”iltahuveiksi” kutsuttua ohjelmaa, jos-
sa näyteltiin, lausuttiin runoja ja leikittiin. Vuonna 1891 Lukuseura alkoi kokoontua Montellin talos-
sa ja lukkari Enqvist perusti raittiusyhdistys Kotirauhan. Himankaan vuosisadan vaihteessa muutta-
nut kaupanhoitaja Matti Keto oli ollut mukana nuorisoseuratyössä Laihialla. Hänen toimestaan seu-
ra käynnistettiin helmikuussa 1901 Himangan kirkonkylällä. Ensimmäiseksi nuoriso kokoontui Tiluk-
sen kodissa ja sen jälkeen muiden talollisten kodeissa. Toiminnan vakiinnuttamiseksi päätös seura-
talon rakentamiseksi tehtiin joulukuussa 1904 ja Salvesenit tekivät merkittävän puutavaralahjoituk-
sen seuralle. Talon vihkiäisjuhla pidettiin seuraavana kesänä. 
(www.kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/07/nuorisoseura-aatteen-leviaminen sekä Teuvo Tuorila, Himanka-lehti 1999) 

Tämä 1960-luvulla purettu nuorisotalo sijaitsi Lopotin kaava-alueella. Ajalta on säilynyt lähellä sijait-
seva pikku talo. Se on Tyyne Kekolahden ja Hildur Hautamäen rakennus, joka on vanhassa kuvassa 
nuorisoseurantalon edessä vasemmalla. Nykyään talon ullakkotilan ikkuna on laitettu umpeen, kuu-
siruutuiset ikkunat vaihdettu uudempiin, talossa on lautaverhous ja pärekatto on pellitetty.  
 

18.  
 

19.  

Kuva 19. Vuonna 1910 otettu kuva 1960-luvulla pure-
tusta Nuorisoseurantalosta. Pienempi talo on Tyyne 
Kekolahden ja Hildur Hautamäen talo, jossa he asuivat 
1980-luvulle saakka. 

20.  

Kuva 20. Nuorisoseurantalo toisesta suunnasta, Pikkujoen 
pohjukasta vuonna 1915. (Kuvat 19. ja 20. Olli Simosen 
Kuvakokoelmasta ”Vanhaa aikaa Kuvia Himangalta”)   
 

 

Koska Kirkonkylän seuran syksyllä 1913 jär-
jestämä ilta Kasken talossa oli ollut erittäin 
onnistunut, sen johdosta päätettiin perustaa 
myös Hillilään nuorisoseura. Vanhempi väki 
vastusti hanketta, mutta jo kuukauden pääs-
tä päätettiin Hillilään rakentaa nuorisoseu-
ralle oma talo. Pöntiön kylän etenkin mu-
siikkiharrastuksessa kunnostautunut nuori-
soseura perustettiin 3.9.1917. Torvenkylän 
nuorisoseura perustettiin vuoden 1918 jou-
lukuussa ja oma talo valmistui vuonna 1929. 
(www.kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/07/nuorisos
eura-aatteen-leviaminen sekä Teuvo Tuorila, Himan-
ka-lehti 1999) 

 

21.   

Kuva 21. Hillilän nuorisoseuran talon vihkiäiset vuonna 
1914. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan 
aikakirjat, sivu 264 Kari Komulainen, Anja Salminen) 

http://www.kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/07/nuorisoseura-aatteen-leviaminen
http://www.kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/07/nuorisoseura-aatteen-leviaminen
http://www.kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/07/nuorisoseura-aatteen-leviaminen
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Asutuksen kehittyminen 

1800-luvulla ei enää löytynyt tilaa uudisasukkaille ja vain muutamia uudistaloja perustettiin. Asu-
tuspaine kanavoitui siten että tiloja jaettiin, torpparilaitoksen ja kruununtorppien perustamisen 
kautta. Himangan taloluku kasvoi vuodesta 1810 vuoteen 1910 84:stä 252:een. Vuosina 1800-1910 
torpankontrahteja tehtiin Himangan alueella kymmenen. Palkollisia renkejä ja piikoja asui Himangal-
la yhteensä 104 vuonna 1860. Palkollisten määrä hupeni vuoteen 1910 mennessä 40:een. Käsityö-
läisiä asui alueella vain muutamia. Jos talonpojiksi lasketaan myös palkolliset ja torpparit, niin Hi-
mangan asukkaista oli 97% talonpoikia vuonna 1875. 1860-luvulla Himangan asukastiheys oli 7,7 
asukasta neliökilometriä kohti. Himangan väkiluku kasvoi vuosina 1810-1910 491:stä asukkaasta 
3 151:een. Uusia asukkaita muutti Suur-Lohtajan alueelle lähinnä Perhonjokilaakson suomenkielisis-
tä pitäjistä sekä Keski-Suomesta. Alue kärsi lievää muuttotappiota 1800-luvulla, lähinnä Kala- ja Py-
häjokilaaksoon. Ulkomaille suuntautui myös siirtolaisuutta. Ensimmäinen himankalainen, joka saa-
pui vuonna 1870 Norjan kautta Amerikkaan, oli Matti Seppänen. Amerikkaan lähti Himangalta tilas-
tojen mukaan 964 henkeä vuosina 1872-1917. Asutus jakautui edelleen 1900-luvulla epätasaisesti, 
siten että suurin osa väestöstä asuu kolmen suurimman taajaman Himangan kirkonkylän, Hillilän ja 
Pahkalan alueella. Suuret osat kunnan sisäosista ovat verrattain harvaan asuttuja jokilaakson ja ran-
nikon ollessa suhteellisen tiheään asuttuja. Sisämaassa sijaitsevat kangas- ja suomaat rajoittavat 
mahdollisuuksia asutuksen leviämiselle. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakirjat, Kari Ko-

mulainen, Anja Salminen) 

 
Pohjois-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön raportissa Lopotin aluetta kuvataan seuraa-
vasti: ”Raumankarin ja Vähärauman jokiuoman länsipuolella sijaitseva Lopotti on luonteeltaan kirja-
vaa aluetta, jonka rakennuskannassa on edustettuna eri aikakaudet 1800- ja 1900-luvun vaihteesta 
aina 1980-luvulle saakka. Lopotin lounaisosissa valtatien länsipuolella sijaitsee hautausmaa, sekä 
1857 rakennettu entinen seurakunnan lainajyvämakasiinirakennus. Vanha Kirkonkylän raitti ja ran-
tatie, eli nykyinen Kannuskyläntie kulkee Lopotin alueen ja hautausmaan eteläpuolitse jatkuen Val-
tatien itäpuolella etelään Kannuskylää kohden.” 
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(Kuvat 22-24 Olli Simosen Kuvakokoelmasta  
”Vanhaa aikaa Kuvia Himangalta”)   

5. LOPOTINTIEN KAAVA-ALUEEN KEHITYS

Kyläkuvan kehitys 
 
Kyläkuva on kehittynyt Lopotin  kaava-alueella  
maaseutukylästä osittain vehreäksi taajama-alueeksi, 
jota elävöittävät perinteiset rakennukset 
talousrakennuksineen. Ohessa olevasta kuvasarjasta 
näkyy selkeästi millä tavoin kylänraitti ja maisema on 
muuttunut 2016-luvulle tultaessa. 

 
Näkymät ovat sillalta, jolla on monta nimeä. Yleisin 
käytössä oleva nimi on ”Tervasilta”, mutta siltaa on 
kutsuttu myös nimillä: ”Retusilta”,”Eljaksensilta”, 
”Haminasilta” sekä ”Satamasilta”.  

 
Vanhalla sillalla on oma tarinansa. Märsylän isäntä Eljas 
Laakso kyllästyi kulkemaan kiertoteitä viljelyksilleen ja 
päätti rakentaa itse sillan. Kyläläiset pitivät isännän 
tekoa isotteluna, mutta sillan valmistuttua kaikki 
huomasivat sillan edut ja ryhtyivät käyttämään sitä. 
Etenkin tervanpolton aikaan silta oli vilkkaassa käytössä. 
Ilman ansaitsemaansa arvostusta jäänyt isäntä päätyikin 
kerran vetämään asentamansa siltalankut omalle 
puolelleen, josta syntyi remakka ja paheksuntaa. Tästä 
johtuen siltaa alettiin kutsua ”Retusillaksi”. Myöhemmin 
silta on siirtynyt valtion haltuun. (Perinnealbumi, Keski-

Pohjanmaa, 1981, Himangan aikakirjat, Kari Komulainen, Anja Sal-
minen) 

 
 Vuoden 1910 kuvassa näkyy ”Mikko” eli Frans Pöyhtärin 
talo,  josta seuraavana oikealla kalastaja Kalle Alhon talo. 
Seuraavana Viljo Kästämän talo, jonka jälkeen talon 
omisti opettaja Soisalo. Tsaarin vallan aikana sotilaat 
ovat asuneet tässä talossa. Nämä talot, Mikkoa 
lukuunottamatta on purettu.  
Vuodelta 1946 olevassa kuvassa näkyy sillan oikealla 
puolella Sakari Pöyhtärin talo, joka on säilynyt. Pienessä 
mökissä siitä vasemmalle ovat asuneet Kuusiston sisaret. 
Taaimmaisena kuvassa näkyy  koulun keittäjän Maria 
Paanasen talo. (Perinnealbumi, Keski-Pohjanmaa, 1981, Himan-

gan aikakirjat, Kari Komulainen, Anja Salminen, Olli Simonen, Kuva-
kokoelma ”Vanhaa aikaa Kuvia Himangalta”) 

 
Vuoteen 2016 tultaessa kasvillisuus ja joenranta on 
rehevöitynyt merkittävästi aiempiin vuosikymmeniin 
verrattuna.  Keväällä 2016 otetussa kuvassa se ei ole 
vielä ehtinyt kasvaa peittääkseen näkymät. 

 
Vaikka rakennuksia on hävinnyt alueen kylänraitilta on vanhaa rakennuskantaa silti säilynyt kaava-alueella 
suurilta osin siten että ne uudemman rakennuskannan kanssa vielä muodostavat miellyttävää ja vaihtelevaa 

22. 
1910 

23. 
1925 

24. 
1946 

 

25. 
2016 
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ympäristöä. Uudemmat  asuinrakennukset esimerkiksi Peltotiellä edustavat tyypillistä suomalaista 
taajamarakentamista, suurehkoine tontteineen ja vehreine istutuksineen. 

 
Ajantasa-asemakaava 
Pääosa ajantasa-asemakaavasta on tullut voimaan 17.11.1982. Asemakaavassa suurin osa alueesta on 
erillispientalojen korttelialuetta. Pikkujoen ympäristö on varattu lähivirkistysalueeksi, sekä sen pohju-
kan leveämpi rantakaistale. Muut kolme puistoaluetta sijoittuvat seuraavasti: ensimmäinen Kipparin-
kujan, Peltotien ja Lopotintien rajaamaan korttelialueeseen toinen Reinonkujan, Peltotien, Kipparin-
kujan ja Väinönkujan rajaamaan korttelialueeseen sekä kolmas Tällärinkujan, Peltotien, Lopotintien ja 
Mäntyperäntien rajaamaan korttelialueeseen. Mäntyperäntien puistoalue ei ole toteutunut kuten 
kaavassa, vaan tie jatkuu edelleen talojen vieritse. Lopotintien ja Peltotien kulmassa sijaitsee julkisten 
lähipalvelurakennusten korttelialue, jossa on suurehko päiväkotirakennus. Kaava-alueen itäosassa 
Lopotintiellä on liikerakennusten korttelialue. Tervatiellä, kaava-alueen eteläosassa on yksi tonteista 
merkitty kuuluvan AK II:n eli asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Kaava-alue rajautuu lännessä ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen ja sen eteläpuoleinen urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialue kuuluu kaava-alueeseen. 
 

 

F.  

Kartta F. Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 
 

Lopotintien kaava-alueen rakennettu kulttuuriympäristö ja taajamakuva tänään 
Kuten kaikki muutkin Suomen maaseutukylät, on niihin kuuluva Himanka ja sen Lopotintien alue ko-
kenut suuria muutoksia. Rakennusten modernisointi, maatalouden poistuminen kaava-alueelta sekä 
kotieläinten entisaikaan suorittaman ”maisemanhoidon” poistuminen ovat aiheuttaneet suuria muu-
toksia kyläkuvaan. Pikkujoki on verkalleen muuttumassa ojamaiseksi. Koska rakentaminen on kuiten-
kin säilynyt pienimuotoisena ja suhteellisen monimuotoisena kyläteiden varsia mukaillen on Lopotin-
tien alue edelleenkin varsin vaihteleva ja idyllinen. Virkistysalueiden pusikoituneiden alueiden siisti-
minen tekisi alueen vielä viihtyisämmäksi. Entinen pankkitalo on maisemallisesti merkittävä ja paikka-
kuntalaisille tuttu maamerkki. Rakennus toimii edelleen alueen eräänlaisena porttina ja sen huono 
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kunto antaa alueesta ja sen vetovoimaisuudesta todellisuutta paljon huonomman kuvan. Uudempi 
rakentaminen on pääasiassa sijoittunut päiväkodin läheisyyteen Peltotien varrelle paikoitellen vanhaa 
rakennuskantaa tiivistäen.  
 
 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuudet 
Sautinkarintien raitin varsi on alueen merkittävin aluekokonaisuus. Merkittävin osuus alkaa Heikki-
lä/Reinolan tilan kohdalla. Uusi rivitalorakentaminen Sautinkarintien alussa poikkeaa sijoituksellaan ja 
massoittelullaan merkittävästi Sautinkarintien maaseutukyläraitin  vanhasta rakentamisesta. Kaava-
alueeseen kuuluva Sautinkarintien ympäristöineen kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuu-
riympäristöihin, kts. kartta B, sivu 7. Sautinkarintien varrella olevat vanhat asuinrakennukset Mikko, 
Peltola ja Laivurinkujan ja Sautinkarintien kulmaan sijoittuva Laivurinkuja yhden rakennus viihtyisine 
pihapiireineen ovat maisemallisesti merkittäviä. 
 
Kaava-alueen länsiosassa, Mäntyperäntien alussa, sijaitsevat jälleenrakennuskauden rakennukset 
muodostavat miellyttävän kokonaisuuden. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös Särkiläntie 10:n piha-
piiri, joka on suurehko ja maisemallisesti merkittävä. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi sitä ei ehkä ole ai-
emmissa suojelupäätöksissä huomioitu.  
 
Arvot ja suojelusuositukset  
Suojelemalla rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti merkittäviä rakennuksia nostetaan myös esille 
arvokkaiden rakennusten merkittäviä säilytettäviä arvoja sekä tuetaan Lopotintien kaava-alueen säily-
mistä idyllisenä, viihtyisänä ja houkuttelevana asuinalueena. Kaavassa tulee tarkastella liikenne- ja vi-
herverkostoa sekä etsiä täydennysrakentamispaikkoja, jotka mahdollistavat uuden rakennuskannan 
syntymisen kyläkuvaa täydentäen. 

 
 

 
26.                                                                                                                            27. 

 
Kuvat 26 ja 27. Sautinkarintietä 1970-luvulla ja 2000-luvulla. (Kuva 26. Olli Simosen kuvakokoelmasta ”Vanhaa aikaa Kuvia 
Himangalta”, kuva 27 Google Maps) 
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