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1. JOHDANTO 

 

 
Kalajoen keskustan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys on laadittu keskustan osayleiskaavatyöhön 

liittyvänä konsulttityönä kevään ja kesän 2013 aikana.   

 

Työ jakautuu kahteen osaan, joista toinen sisältää laajan, noin 200 kohdetta käsittävän rakennuskannan 

inventoinnin tai aiemmin inventoitujen kohteiden tarkistamisen. Toinen osa käsittää kokoavan 

rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen arvoja kuvaavan raporttiosuuden.  Inventoinnin avulla on pyritty 

tunnistamaan osayleiskaavassa huomioon otettavat arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja 

alueet, sekä määritellä näille suojeluperusteet. 

 

Inventoitaviksi tai maastossa tarkistettaviksi kohteiksi on rajattu ennen vuotta 1954 rakennetut kohteet.  
Jälleenrakennuskauden kohteet on pyritty paikallistamaan, ja niistä on inventoitu vain hyvin aikakauden 

tyypilliset piirteet säilyneet rakennukset ja yhtenäiset rakennusryhmät. Selvitykseen on lisäksi koottu 

aiempien inventointien pohjalta tiedot alueen muinaisjäännöksistä. Raportissa on yleisesti ja 

aluekohtaisesti kuvailtu alueen rakennettua kulttuuriympäristöä, sen historiaa, ominaispiirteitä ja arvoja. 

Lisäksi on työssä esitetty suositukset kaavatyön suojelumääräyksiä varten. Varsinaisessa yleiskaavassa 

ratkaistaan tarkemmin miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon. 

 

Samanaikaisesti tämän työn kanssa, on alueella laadittu Serum Arkkitehtien toimesta maisemaselvitys, 

jossa maiseman historiaa ja pääpiirteitä sekä nykytilaa on tarkasteltu laajempina kokonaisuuksina.  
 

Tämän selvityksen tilaajana on Serum Arkkitehdit Oy, joka vastaa alueen osayleiskaavan laatimisesta. 

Kalajoen kaupungin yhteyshenkilönä on toiminut kaupungin kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki.  

Selvityksen laatimisesta on vastannut Stadionark- suunnitteluyhteenliittymään kuuluvat 

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ arkkitehti Kristina Karlsson sekä Kati Salonen ja Mona Schalin 

Arkkitehdit Oy/ arkkitehti Mona Schalin ja Marica Schalin. 

 

Lähtöaineistona on käytetty alueelle aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on täydennetty 

tämän työn yhteydessä tehdyillä maastoinventoinneilla. Lisäksi on uusien kohteiden paikantamiseksi ja 

muutosten arvioimiseksi hyödynnetty eri-aikaista kartta-aineistoa, sekä vanhoja alueelta löytyviä 
valokuvia. Nykytilanteen kartoittamiseksi ja kohteiden paikantamiseksi on käytetty peruskartta-aineistoa, 

kiinteistörekisterin aineistoa sekä orto- ja viistoilmakuvia.   
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2.  SELVITYSTYÖN MENETELMÄT JA VAIHEET 

 

2.1 Selvityksen tarkoitus 

Selvitys on laadittu palvelemaan Kalajoen keskustan osayleiskaavaa, ja käsittää osayleiskaavan rajaaman 
alueen. Työn tarkoituksena on ollut kerätä yleiskaavan tarpeeseen riittävän kattavaa tietoa alueen 

säilyneestä rakennetusta 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. 

 

Selvitykseen on kerätty tiedot aiemmista muinaisjäännösinventoinneista. Uusia inventointeja ei ole tehty 

tämän työn yhteydessä.  

 

Selvitys ei ole suojeluluettelo, vaan tarkoitus on ollut kartoittaa alueen arvokas rakennuskanta ja 
analysoida sen ominaispiirteitä ja kulttuurihistoriallista arvoa. Selvitys sisältää kohdekohtaiset 

suojelusuositukset. Yleiskaavassa ratkaistaan miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriympäristön arvot 

otetaan huomioon.  

 

Kulttuuriympäristön suojelu ja vaaliminen perustuu lainsäädäntöön sekä ympäristö- ja kulttuurihallinnon 

yhteistyöhön. Kunnilla ja omistajilla on vastuu rakennusperinnön ja hyvän elinympäristön turvaamisesta ja 

kansalaisilla mahdollisuus osallistua siihen. Suomen perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä ja 

kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille kansalaisille. (www.nba.fi) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan on yleiskaavaa laadittaessa otettava huomioon rakennetun 
ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. 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.   

 

Rakennusperinnön vaaliminen on myös rakennusperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä, 

restauroinnin ja korjausrakentamisen osaamista, taloudellista tukea ja kehittämishankkeita ja ennen 

kaikkea rakennusten jatkuvaa oikeaa hoitoa. Selvityksen tärkeä tehtävä on näin ollen myös tuottaa tietoa, 

arvostuksen, vaalimisen ja ylläpidon pohjaksi.  
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2.2 Selvitysalueen rajaus ja nimistöä 
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Tehtävän jakautuminen  

Työ jakautuu kahteen osaan:  

- rakennuskannan inventointi ja aiemmin inventointien kohteiden tarkistaminen maastossa, 

(inventointikortit)  

- rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, sisältää myös tiedot muinaisjäännöksistä (tämä raportti) 

 

2.3 Inventointityö, rajaus ja metodit 

Inventointityö tehtiin kevään, kesän 2013 aikana. Maastokäyntejä tehtiin yhteensä 5 päivää. 

 

Maastotyötä edelsi huolellinen lähtöaineiston läpikäyminen. Arkisto- ja kartta-aineiston avulla pyrittiin 

paikantamaan uudet aiempien inventointien ulkopuolelle jääneet rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteet. Maastotyössä valokuvattiin kohteet, vähintään 2 kuvaa/kohde ja kirjattiin inventointitiedot. 

Haastatteluja tehtiin satunnaisesti.  

 

Tiedotus 

 

Inventoitavien kohteiden suuresta lukumäärästä johtuen, ei inventointiajankohdista ollut mahdollista 

etukäteen sopia maanomistajien kanssa.  Inventointien yhteydessä tavoitetuille maanomistajille jaettiin 

inventointia koskeva tiedote.  

 

Alueen asukkailta kerätty tieto 
 

Maastoinventointien yhteydessä tehdyt satunnaiset asukashaastattelut ovat tuoneet selvitykseen 

arvokasta lisätietoa rakennuksista ja tilahistoriasta. Aiempien inventointien aineistoa on haastattelujen 

avulla tarkistettu ja täydennetty, lisäksi on kirjattu tapahtuneet muutokset. 

 

Inventoitavien kohteiden valinta  

 

Inventoitavien uusien kohteiden tunnistamiseksi on alueen kiinteistömuodostusta ja rakentumista 

tarkasteltu eri-aikaisten karttojen sekä kiinteistörekisterin antamien rakennusvuositietojen tietojen avulla.  
Kaikki jälleenrakennuskauden (1940-50-luku)  ja sitä vanhemmat asuinrakennukset pyrittiin tunnistamaan 

ja paikantamaan. Vuoden 1954 ja myöhempien peruskarttojen avulla on voitu varsin hyvin paikantaa sitä 

edeltävältä ajalta säilynyt rakennuskanta.  

 

Kohteet on tarkistettu maastoinventointien yhteydessä ja yleiskaavassa suojeltavaksi esitettävistä 

kohteista on laadittu inventointikortit. 2000-luvulla inventoitujen kohteiden tietoja on tarpeen mukaan 

päivitetty.  Jälleenrakennuskauden kohteista on inventoitu vain hyvin aikakauden tyypilliset piirteet 

säilyneet rakennukset ja yhtenäiset rakennusryhmät. Maatilojen talousrakennukset on inventoitu 

asuinrakennusten yhteydessä osana tilakeskusta. Näiden kohteiden ajoittaminen ja tarkempi inventointi 

edellyttäisi mm. haastattelututkimusta, mitä tämän työn puitteissa ei ollut mahdollista tehdä.  
 

Inventointityö ei ole ainoastaan arvokkaiden suojeltavien kohteiden kartoittamista, vaan työn yhteydessä 

on myös pyritty paikantamaan ja inventoimaan huonokuntoisia häviämässä olevia rakennuksia, ja sitä 

kautta keräämään mahdollisimman kattavaa tietoa alueen vanhasta rakennuskannasta.  

 

Inventoinnin ulkopuolelle jätetyt kohteet 
 
Vuoden 1954 jälkeen  toteutetut kohteet on lähtökohtaisesti rajattu varsinaisen inventoinnin 

ulkopuolelle. Maastoinventoinnin yhteydessä on kuitenkin pyritty tunnistamaan mahdolliset uudemmat 

kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet.  
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Vanhemmat ennen 1954 rakennetut kohteet, joiden suojeluarvo on muutosten myötä merkittävästi 

heikentynyt tai kokonaan hävinnyt on jätetty inventoinnin ulkopuolelle. Rakennushistoriallisesti arvokkaat 

muutetut kohteet, joiden arvon palauttaminen on nähty mahdolliseksi myöhemmissä korjauksissa, on 

kuitenkin sisällytetty inventointiin. Tämä koskee erityisesti on valtakunnallisesti arvokkaaksi 

kulttuuriympäristöksi luokitellun Plassin aluetta. Alueella on suojeltavaksi esitetty myös muuttuneet 

kohteet, joiden ilmeen palauttaminen katsottiin mahdolliseksi myöhemmissä korjauksissa.  Tällaisia 

muutoksia ovat esimerkiksi ikkunatyypin muutokset, katemateriaalin muutokset sekä värimuutokset. 
Rakennusten kuntoa ei ole pidetty kriteerinä kohteita valittaessa, vaan myös huonokuntoinen häviävä 

arvokas rakennuskanta on pyritty dokumentoimaan inventoinnin yhteydessä. 

 

Inventoinnin johtopäätökset ja raportointi  

 

Maastoinventointien yhteydessä kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti 

arvokkaiksi luokiteltujen kohteiden inventointitiedot on koottu excel- taulukkoon. Kohteisiin on liitetty 

koordinaattitiedot, jolloin tieto myöhemmin on mahdollista viedä paikkatietomuotoon.  Kohteet on lisäksi 

merkitty numeroin erilliselle dwg- muotoiselle inventointikartalle. 

 
Kohteiden osalta on kirjattu perustietojen (kylä, kiinteistö, nimi) ja inventointitietojen 

(inventointiajankohta, aiemmat inventoinnit) lisäksi lyhyt kohdekuvaus. Historiakuvaukset on jouduttu 

rajaamaan haastatteluissa saatuihin ja alueen historiikeista löytyviin tietoihin, syvällistä arkistotutkimusta 

ei tältä osin ole sisällytetty työhön.  Rakennusvuodet ja merkittävät muutosvuodet on kirjattu silloin kuin 

ne ovat olleet tiedossa. Karttavertailun ja rakennushistoriallisen asiantuntemuksen avulla on useimmat 

1900-luvun asuinrakennukset pystytty ajoittamaan vähintäänkin vuosikymmenen tarkkuudella. 

Vanhempia 1800-luvun rakennuksia ei ole kattavasti pystytty ajoittamaan. 

 

Rakennusten alkuperäisen tai myöhemmän korjausajankohdan ilmeen säilymistä on yleisellä tasolla 

arvioitu rakennusosia ja eri aikakausille ominaisia julkisivuaiheita, vuoraustyyppejä, perustamistapaa ja 
yksityiskohtia tutkimalla. Tarkempaa rakennusosakohtaista säilyneisyysarviota tai sisätilojen selvitystä ei 

ole sisällytetty työhön. 

 

Jokaiseen kohteeseen on liitetty 2-4 maastoinventoinnin yhteydessä otettu valokuvaa, sekä käytettävissä 

olleita mahdollisia vanhempia valokuvia.   

 

Kohteiden suojeluperusteet on kuvattu erikseen lyhyesti, ja kohteille on laadittu kolmeen pääluokkaan 

jakautuva arvotus. Arvotuksesta on tarkemmin selostettu kappaleessa yhdeksän. 

2.4 Selvityksen raporttiosuus 

Selvityksen keskeisenä tehtävänä on ollut tunnistaa alueen, eri rakennusaikakausiin ja paikalliseen 

rakennustapaan sekä rakennustypologiaan liittyvät ominaispiirteet ja arvot. Työ kohdistuu rakennetun 

kulttuuriympäristön tarkasteluun, maisemaa on lisäksi erikseen tarkasteltu yleiskaavatyöhön liittyvässä 
maisemaselvityksessä. 

 

Selvitykseen alkuosaan on koottu tietoa aluetta koskevista aiemmista suojelupäätöksistä, selvityksistä ja 

inventoinneista.  Aluekuvaus sisältää lyhyen tiivistelmän alueen asutushistoriasta ja kylärakenteen 

muutoksen vaiheista. Tieto on pääosin kerätty aiemmista selvityksistä.  Lisäksi on inventointityön pohjalta 

laadittu nykytilan kuvaus.  

 

Ominaispiirteitä on kuvailtu, sekä ympäristön osatekijöiden kautta rakennustypologisessa tarkastelussa, 

että osa-alueiden ominaispiirteinä. Tarkastelu tuo esiin Kalajoella eri aikakausina vallitsevien tyylien ja 
rakentamistapojen, sekä hallintatapojen ja käyttötarkoituksen vaikutuksia ja eroavaisuuksia 

rakennuskannassa, sekä sen suhteesta maisemaan.  

 

LIITE 5 
7/69



Kalajoen keskustan osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2013 

 

STADIONARK 30.12.2013   8(57) 

2.5 Aineiston tallennus ja luovutus 

Kohteet on paikannettu dwg- muodossa kartalle ja tulostettu pdf- karttoina. Selvityksen yhteydessä on 

otettu yli 1000 valokuvaa. Laajempi valokuva-aineisto on arkistoitu kohdenumeroiden perusteella ja 

toimitettu tilaajalle jpg- muotoisena. 

 

Inventointikortit ja selvitys on tallennettu pdf- tiedostomuodossa ja valokuvat jpg- muodossa cd-

levykkeelle, ja luovutettu tilaajan käyttöön. Kohteiden yleistiedot on lisäksi toimitettu Excel muodossa, 

mikä mahdollistaa jatkossa tiedon viemisen myös muihin ohjelmistoihin ja tietokantoihin. 

 

2.6 Aineiston käyttö ja tekijänoikeudet 

Valokuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajalla, ja mahdollisesta julkaisusta tulee erikseen sopia valokuvaajan 
ja kiinteistön omistajan kanssa. Inventointikorteilla ja raportissa on käytetty Kalajoen kotiseutuarkiston 

valokuva-kokoelmaa. Nämä kuvat on aina erikseen mainittu. Valokuvien mahdollisesta jatkokäytöstä tai 

julkaisusta tulee aina erikseen sopia Kalajoen kotiseutuarkiston kanssa.  

 

2.7 Käytetyt keskeiset lähteet 

Selvityksen lähtöaineistona on käytetty alueella aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on 

täydennetty tämän työn yhteydessä tehdyllä maastoinventoinnilla ja niiden yhteydessä tehdyillä 

satunnaisilla haastatteluilla.  

 

Työssä on hyödynnetty vanhaa eri-aikaista kartta-aineistoa, kiinteistörekisterin tietoja sekä vanhoja 

alueelta löytyviä valokuvia ja ilmakuvia. Potentiaalisten säilyneiden kohteiden paikantamiseksi on 
hyödynnetty vanhaa kartta-aineistoa, mm isojako- ja uudistuskarttoja, 1800-luvun pitäjänkartta- 

aineistoa, sekä maanmittaushallituksen laatimaa 1950-luvun ja sitä myöhempää peruskartta-aineistoa.  

 

Uudempaa ilmakuva-aineistoa on hyödynnetty laajempien maisemakokonaisuuksien tarkastelussa sekä 

kohteiden paikantamiseksi.  

 

Maastossa tehdyt havainnot ja analyysit, sekä haastattelut muodostavat yhdessä aiempien inventointien 

kanssa selvityksen keskeisen aineiston.  Arkistoselvitysten osuus on tämän työn puitteissa jouduttu 

rajaamaan välttämättömään, eikä esim. suunnittelijatietoja tai yksityiskohtaista tilahistoriaa kattavasti ole 

selvitetty.  
 

Tärkeitä kirjallisia lähteitä ovat olleet mm. Kalajoen historiaa koskevat teokset. Kalajoen kotiseutuarkiston 

mittava vanhojen valokuvien kokoelma, on toiminut tässä työssä tärkeänä tiedonlähteenä.  Osa kuvista on 

digitoitu ja julkaistu internetsivuilla http://www.kirjastovirma.net/kuva-arkisto/asiasana/Kalajoki. Lisäksi 

on Kalajoen kaupungintalossa säilytettävää aineistoa tutkittu ja valokuvattu.  Tietoa ja valokuvia alueen 

maatiloista on kerätty mm. Suomen maatilat kirjaan vuodelta 1931 sekä Suureen maatilakirjaan vuodelta 

1967.  

 

Aikaisemmat inventoinnit ks kappale 3. Raportin lopussa on listaus työssä käytetystä lähtöaineistosta. 
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3. AIKAISEMMAT INVENTOINNIT, SELVITYKSET JA SUOJELUKOHTEET 

3.1 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 tarkoittamaksi 
inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita 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), jonka 

tarkoituksena on selkeyttää valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden huomioon ottamista 

valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta. Kulttuuriympäristöä ovat 

kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. Valtakunnallisesti merkittävien 

rakennettujen kulttuuriympäristöjen oikeudellinen asema perustuu valtakunnallisten alueidenkäyttö-

tavoitteiden 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 näillä 

alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niiden 

kulttuuriympäristöarvojen kanssa.  Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 

kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja 

ympäristön säilymisen turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten 

sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten 

laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksen kautta. 
 
RKY 2009 mukaiset valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä selvitysalueella ovat Kalajoen 

Pappila ja Plassin vanha markkinapaikka 

 

  
Näkymä Plassin Tervatorilta ja Plassintien varresta 

  
Kalajoen (Jokelan) Pappila
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Plassin vanha markkinapaikka 
Kuvaus (RKY 2009) 
 
Kalajokisuun pohjoisrannalla on Plassi vanha markkina-paikka, joka 

on Iin Haminan ohella Pohjanmeren jokisuiden tärkeimpiä 

markkinapaikkoja. Suunnittelemattomasti rakennetun alueen tiivis 

rakenne on säilynyt. Plassin monipuolinen rakennuskanta ja 

erilaiset toiminnot antavat alueelle monipuolista ajallista ja 

historiallista syvyyttä. 

 

Varsinainen Plassin alue jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Plassin 

eteläpuoliseen rakennusryhmään, jossa on vanhoja 

maatilakeskuksia, entisen kauppatorin markkinapuoti-ryhmään 

sekä entisen Tervatorin ja kalasataman rakennusryhmään. 

Vanhimmat rakennuksista ovat 1700-luvulta. 

 

Markkinatorin toisiinsa kiinni rakennetut asuinrakennukset 

muodostavat pitkän yhtenäisen rivistön. Entisen Tervatorin 

varrella on Santaholman sahan konttori, noin 38 metriä pitkä 

puurakennus 1800-luvun alkupuolelta ja vanhoja 1800-luvun 

asuinrakennuksia kuten Ollilan, Tanskan ja Kilpisen talot. 

Tervatoriin liittyy myös vanha kalasatama aittoineen ja 

verkkokenttineen. 

 

Plassin pohjoispuolisella sahan alueella on säilynyt joitakin vanhoja 

tuotantorakennuksia sekä vanhoja työväen asuinrakennuksia. 

Sahanomistaja Oskari Santaholman rakennuttama suuri 

asuinrakennus Havula on vuodelta 1912 (W.G. Palmqvist). 

 

Änkilä (Haapala) on Kalajoen Plassin kantatila ja sijaitsee suurella 

puistomaisella tontilla muuten tiheästi rakennetun Plassin alueen 

puolivälissä. Päärakennus on tontin takalaidalla joen suuntaisesti 

ja tontti, jonka pohjoissivua rajaa pitkä aittarivi, avautuu 

Plassintielle. Asuinrakennus lienee 1800-luvun alusta, mihin 

viittaavat kiinteän sisustuksen lukuisat säilyneet yksityiskohdat. 

Huonejako noudattaa virkatalojen yleistä karoliinista pohjakaavaa. 

Plassin itäpuolella kulkeva Raahentie on osa vanhaa Pohjanmaan 

rantatietä. 

Kalajoen pappila 
Kuvaus (RKY 2009) 
 
Kalajoen kirkkoherranpappilan 1802 valmistunut 

mansardikattoinen päärakennus on yksi harvoja 

kustavilaisia pappilarakennuksia maassamme. 

Pohjanmaan rannikkopitäjän vaurautta kuvastava nk. 

Jokelan pappila sijaitsee 1600-luvulta periytyvällä 

paikallaan Kalajoen törmällä Plassin markkinapaikalle 

johtavan maantien alkupäässä ja sillä on huomattava 

asema jokimaisemassa. 

 

Paanukattoinen, punamullattu pappila on Kalajoen 

rannassa joen suuntaisesti. Se on Kalajoen kirkonseudun 

vanhimpia rakennuksia. Päärakennuksen molemmin 

puolin sijaitsevat talousrakennukset; renki- ja leivintupa ja 

nk. Malmbergin kamari. Päärakennuksessa on 

keskeissalipohjakaava. Alkuperäisen pohjakaavan mukaan 

sen eteisen oikealla puolen on ollut kirkkoherran kanslia ja 

yksi asuinhuone, neliömäinen sali ja 

piispankamari. Toinen pääty on jaettu neljäksi yhtä 

suureksi huonetilaksi. Koristeellinen kuisti on 1800-luvun 

loppupuolelta. Pappilassa toimii kirkkoherranvirasto 

(2009). 

 

Puistoalue pappilan vieressä on entistä pappilan peltoa. 

Kirkko siirrettiin 1600-luvulla lähelle pappilaa, mistä se 

kuitenkin siirrettiin pian Etelänkylälle. Entisellä 

kirkonpaikalla jokivarressa on muistomerkki. 

 

3.2    Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1992. 

- ei kohteita alueella 
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3.3     Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat ja rakennetun ympäristön kohteet 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
 

Arvokkaat maisema-alueet on listattu Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisussa Pohjois-Pohjanmaan 

arvokkaat maisema-alueet (1997). Selvitysalueelle ulottuu kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-

aluetta, alueen pohjoisosassa Holmanperällä Hiekkasärkät- Rahjan alue ja etelässä Eteläkylän ja 

Pohjankylän alueille Pitkäsenkylän-Tyngän maisema-alue.  

 

 
 

Pitkäsenkylä-Tynkä 
kuvaus 

 

Maisema-alue on Kalajokilaakson ehkä vanhinta viljelymaisemaa 

Kalajoen alajuoksulla. Ensimmäisiä varmoja tietoja asutuksesta on 

vuodesta 1547 lähtien säilyneistä veroluetteloista. Kalajoen 

pitäjässä oli siihen aikaan kahdeksan kylää, joiden joukkoon 

Tyngän kylä oli jo vakiintunut. Nykyisestä Pitkäsenkylästä 

käytettiin 1500-luvulla nimityksiä Pitkäkoski ja Pitkäsenkoski. 

Pitkäsenkylässä oli tuolloin (1547) vain 7 taloa, jotka olivat 

aikansa mittapuun mukaan "vankkoja". Joen pohjoispuolella niistä 

oli varmasti viisi, Himango, Myllylä, Poukkula, Penttilä ja Tuurala. 

Ylimpänä kylässä oli Pitkäsen eli Pitkäisen (Pidekaijn 1551) talo, 

josta koko kylä on saanut nimensä. Seitsemäs talo, Heikkilä oli 

joen eteläpuolella. Tyngän kylässä oli v. 1547 vasta viisi taloa, 

mutta ne olivat Pitkäsenkylän "vankkoja" talojakin isompia. Ne 

reunustivat lähekkäin Vääräjoen vartta sen suulta ylöspäin, 

alimpina varsinaiset Tyngän talot. Toinen taloista sai myöhemmin 

nimen Similä ja toinen Perhe. Vähitellen Tynkään perustettiin 

uusia taloja, kuten Rahja, Heittola, Pyörret, Hihnala, Rahkola, 

Lapinoja, Lastikka, Kantola, Kaakko, Kamula ja Kärkinen. Kasvu 

olikin Tyngällä nopeaa, v. 1607 maakirjan mukaan siellä oli 24 

taloa. Suur-Kalajoen kylistä ainoastaan Reisjärvi ylti yhtä nopeaan 

kasvuun. 

 

 

 

Hiekkasärkät-Rahja 
kuvaus 

 

Kalajoen Hiekkasärkkien luonteenomaisin ympäristötekijä on 

lentohietikko, jota pohjoispäässä kutsutaan Tahkokorvan pakoiksi, 

eteläpäässä Hiekkasärkiksi, Herrainpakoiksi tai Tuomipakoiksi. 

Varsinainen dyynialue on keskeisiltä osiltaan noin 3 kilometriä 

pitkä, 300-500 metriä leveä rantahietikko, joka sisältää erilaisia 

rantamuodostumia, kuten eroosiotörmiä, rantavalleja, 

vedenalaisia särkkiä ja kynnyksiä. Lentohietikon syntyteorian 

mukaan 1800-luvulla raivonneet metsäpalot laukaisivat käyntiin 

prosessin, jossa rannan tuntumassa sijainneen dyynin hietikot 

alkoivat edetä nopeasti kohti sisämaata. Nykyisin dyynin liike on 

käytännöllisesti katsoen pysähtynyt. 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2003 mukaiset kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 
selvitysalueella. 

 

1. Plassi  

2. Havula, Plassintie 

3. Jokelan pappila, Pohjankylä Kalajoki kk  

4. Kalajoen kirkko ja tapuli  
5. Merenoja, Kalajoki kk 

6. Naatus ja Ventelä, Pohjankylä, Kalajoki kk  

7. Laitala, Pohjankylä, Kalajoki kk 

8. Ojala, Pohjankylä, Kalajoki kk  

9. Pohjankylän koulu, Kalajoki kk  

10. Pahikkala, Pohjankylä, Kalajoki kk  

11. Liiketalo, ent. apteekki, Kalajoki kk 

12. Kalajoen Osuuskaupan vanha rakennus, Kalajoki kk 

13. Kalajoen kotiseutumuseo, Siltasaari, Kalajoki kk 

14. Mökkikangas, Pohjankylä 
15. Hietalan pappila, Kalajoki kk 

16. Ojala-Siipola, Etelänkylä, Kalajoki kk 

17. Kärjän talo, Etelänkylä, Kalajoki kk 

18. Etelänkylän vanha koulu  

19. Pitkäsenkylä  

20. Holmanperä 

 

Näistä on vanha apteekki (nro 11) purettu vuonna 2012. Mökkikankaan ja Holmanperän alueella on lisäksi 

purettu useita kohteita. 

 

3.4 Paikalliset inventoinnit 

Kohdealueen osa-alueille on aiemmin laadittu useita rakennetun kulttuuriympäristö selvityksiä. Näitä on 
hyödynnetty tämän työn lähtöaineistona.   

 

Kalajoen kulttuuriympäristön rakennuskantaa on kartoitettu ja inventoitu osana Pohjois-Pohjanmaan 

alueelle laadittua Vanhat rakennukset– hanketta. Vuosina 2003- 2004 tehdyn selvityksen on laatinut Sari 

Alajoki. Selvitys käsittää kohdealueella 139 kohdetta. Näistä on 61 kohdetta tarkistettu maastossa, 

valokuvattu ja listattu perustietoineen, lisäksi on 29 kohteelle on laadittu inventointikortti  

 

Sari Alajoki on Vanha-rakennukset hankkeen aineiston pohjalta koonnut seuraavat erillisselvitykset:   

- Sari Alajoki , Pohjankylän historiaa ja nykyaikaa 2005  

- Sari Alajoki, Kalajoen Etelänkylän rakennettu ympäristö, syksy 2005 
- Sari Alajoki, Pitkäsenkylän rakennettu ympäristö 2005 

 

Aiempia selvityksiä 

- Kalajoki Pohjankylä rakennuskulttuuriselvitys 1996. Kalajoen kunta 

- Kalajoen muuttuva taajamakuva 1999. Terhi Ojala. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 

- Mikko Härö ja Irma Lounatvuori Kalajoen Plassi, rakennushistoriallinen selvitys 1980.  Museovirasto. 

- Anneli Salmela, 1988. Diplomityö. Kalajoen vanha Plassi –suojelu ja kehittäminen. 1988 

 

Lähtöaineistoa on laajemmin listattu liitteenä olevassa lähtöaineistoluettelossa. 
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3.1  Asema- ja yleiskaavoissa suojellut kohteet ja alueet 

Alueella, erityisesti Plassin ympäristössä on runsaasti asemakaavoissa suojeltuja kohteita. Inventoinnissa 

ilmeni että yksittäisiä suojeltuja kohteita oli myös purettu tai uudistettu siten ettei alkuperäistä 

rakennusta enää voinut tunnistaa. Kohteiden asemakaavallinen suojelu on mainittu inventointikortissa. 

 

3.2 Lailla suojellut kohteet 

Kalajoen kirkko on suojeltu kirkkolailla. 

 

3.3 Muinaisjäännökset 

Kalajoen tiedossa olevat muinaismuistokohteet ja löydöt on listattu Museoviraston 

muinaisjäännösrekisteriin. Kohdealueelta tunnetaan seuraavat kohteet: 

 
 

Plassi   1000011505 
mahdollinen muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat  

Kuvaus: Kalajoen jokisuu oli kauppapaikkana jo keskiajalla, mutta 1600-luvun lopulla Kokkolan 
kaupunki osti Plassin kauppapaikan markkinoita varten. Niitä pidettiin vuosittain 2-3 
kertaa, ja Kalajoen markkinoista tuli Pohjois-Suomen tunnetuimmat. Tärkein 
myyntiartikkeli oli terva. Plassin alueelle rakennettiin ensin markkinakojuja, mutta 1800-
luvun lopulta lähtien alueelle tuli myös vakinaista asutusta. Markkinapaikka on merkitty 
vuonna 1846 laadittuun pitäjänkarttaan. 
 

Vuorenkallio Heusala 208500004 

mahdollinen muinaisjäännös, tapahtumapaikat  
Kuvaus: Vuorenkalliolla, Heusalan maalla paljastui 1930-luvulla puutarhaa kaivettaessa ihmisen 

luita, jotka jäivät siirtämättä kirkkomaahan. Kertojan mukaan arveltiin väärin luiden 
kuuluvan 1600-luvulla mestatuille (tämä oli vanha mestauspaikka). Myöhempi 
mestauspaikka olisi Keihäsojalla(?). 

 
Mantila  1000013103 
mahdollinen muinaisjäännös, kirkkojäänteet 
Kuvaus: Perimätiedon mukaan Kalajoella on ollut neljä kirkkoa ennen isoavihaa (so. 1700-luvun 

alkua). Toisen kirkon on arveltu sijainneen Pohjankylän (nyk. Pitkäsenkylän) Mantilan 
tilan läheisyydessä. Tarinalla saattaa olla jonkinlaista pohjaa, sillä Mantila on toiminut 
1500-luvun lopulla pappilana ja voisi kuvitella, että pappila olisi ollut lähellä kirkkoa. 
Oletetulla paikalla on 1960-luvulla pystytetty muistomerkki. Noin 100 metriä 
muistomerkistä etelään on havaittu tieviraston töissä (1960-luvulla?) tiilimuurauksen 
jäänteitä. On esitetty, että kyseessä olisivat kirkon viinikellarin jäännökset. 

 
Etelänkylän kansakoulu  1000001177 
rautakautinen irtolöyty  
Kuvaus: Pronssisoljen (KM 14258) löytöpaikka sijaitsee Etelänkylän kansakoulun kohdalla. Esine 

on löytynyt koulun perustuksia kaivettaessa vuonna 1923.  

Annala  1000001179 

kivikautinen irtolöytö 

Kuvaus: Sigfrid Nikupaavon löytämän kourutaltan (KM 13457) löytöpaikka. 
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4. ASUTUSHISTORIAN VARHAISIA VAIHEITA JA VAIKUTUS 
KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 

Kalajoen seutu on noussut merestä suhteellisen myöhään, joten alueella on ollut myöhäiskivikautista 

asutusta vain joillakin korkeimmilla paikoilla. Rautiosta on löytynyt Kivimaan laaja kivikautinen 

asuinpaikka. 1300-luvulle alue oli lappalaisten ja myöhemmin satakuntalaisten eräaluetta. Kalajoen 

vanhimman asutuksen on arveltu syntyneen Kalajokisuulle Etelänkylään ja Pohjankylään. Vakinaista 

asutusta alueella on todennäköisesti ollut jo 1200-luvulta lähtien. Asutus nojasi aluksi merikalastukseen ja 

hylkeenpyyntiin. Ensimmäiset varmat tiedot Kalajoen asutuksesta ovat vuodesta 1547 lähtien säilyneissä 
kymmenysluetteloissa. Pohjankylä erotettiin Isostakylästä eli Kalajoesta vuonna 1562. Myöhemmin 

vakiintuivat nimet Pohjankylä ja Etelänkylä.  
 

Kalajoki kuului aluksi Salon seurakuntaan. Vuonna 1525 Kalajoesta muodostettiin kappeliseurakunta, joka 

itsenäistyi 1540. Pohjan- ja etelänkylässä olivat parhaat jokivarren viljelysmaat jo 1500-luvun puoliväliin 

mennessä raivattu pelloiksi tai vallattu talojen yksityiseksi omaisuudeksi, siten ettei uudisasukkaille ollut 

paljoakaan tilaa. Vuonna 1547 oli Pohjankylässä 16 ja Etelänkylässä 20 taloa. Useimmat sijaitsivat tiiviisti 

jokirannassa. Pohjankylän talot muodostivat tuolloin pitäjän tiheimmän asutuskeskittymän. Alimpana 

jokivarressa olivat Merenoja ja Jussila. Pahikkalan taloista, joita jo tuolloin oli neljä, yksi sai nimen Anttila. 

Pahikkalan yläpuolella oli Ventelä, Rahkola, Lankila ja Marttila. Lisäksi oli ainakin Hannilan talo. 
Parhaimmat peltomaat oli todennäköisesti raivattu jokivarteen 1500-luvun puoliväliin mennessä, eikä 

uudisasukkaille ollut paljoa tilaa. Myös kalastusta ja hylkeenpyyntiä harjoitettiin edelleen. 

 

Etelänkylän talot jakautuivat pidemmälle matkalle joen varteen. Asutus alkoi Vetoniemen kohdalta, 

seuraavana olivat Junnikkalan ja Perälän talot, Untinen ja Siipola sekä kaksi Hietalaa. Hietalan yläpuolelta 

alkoi Huhdankylä, jossa alimpana oli Kärje eli Kärki, Klemola ja Ellilä. Edelleen ylempänä oli Annanperän eli 

Ojan talo, jonka lähellä oli kolme pikkutaloa: Härön veljesten ja Pijlen talot. Samoilla tienoin olivat Ojalan 

ja Räihälän talot sekä Nuoraojan varrella Passi. Ylimpänä Etelänkylässä sijaitsivat kolme Laurilan taloa, 

josta erotettiin myöhemmin Liias ja Naatus. Uudistaloina syntyivät Saari Vetoniemen lähelle ja vähän 
alemmas Apuli. Huhdankylään, Annanperän alapuolelle syntyi Tiikkala, joka on toiminut myöhemmin 

vääpelin puustellina. Taloluku kylässä pysyi lähes ennallaan 1700-luvun alkuun saakka. 1750- ja 1780-

luvuilla Etelänkylään perustettiin vain kaksi kruununuudistilaa, Nuorala ja Uusitalo. 

 

Verollepanomittaukset ja isojakotoimitus aloitettiin Kalajoella 1760-luvulla. Pohjankylän kartoitti 

maanmittari Erik Florin v. 1761- 1768. Metsien, peltojen ja niittyjen isojakotoimitukset saatiin päätökseen 

1800-luvun alkuun mennessä. Isonvihan jälkeen Pohjankylän tilaluku lisääntyi pääosin halkomalla vanhoja 

kantatiloja. Vuodesta 1721 vuoteen 1860 tilaluku oli lähes kaksinkertaistunut 23:sta 44:ään. Viisi vuotta 

myöhemmin savuja oli yhteensä 170 ja asukkaita 931. Näistä 44 taloa sijaitsi kylän yhteismaalla, ja niissä 

asui palkkatyöllä itseään elättävää väestöä. Yhteismaalle rakennetuista mökkikylistä Mökkikankaalla voi 
enää tänä päivänä nähdä jäänteitä itsellisten asumistavasta. 

 

Isojakoa edeltäneen verollepanomittauksen suoritti Etelänkylällä 1760-luvulla Lars Anton Runeberg. 

Vuoteen 1860 mennessä kylässä oli asuttuja taloja yhteensä 44. Asukkaita kylällä oli viisi vuotta 

myöhemmin yhteensä 823. (Alajoki. S. Pohjankylän ja etelänkylän historiaa) 

4.1 Kalajoki sodissa 

Sekä Pohjankylän että Etelänkylä hävitettiin venäläisten toimesta lähes kokonaan isonvihan aikana. 

Suomen sodassa 1808-1809 kylät kärsivät  jälleen. Lokakuussa päämaja asettui Kalajoelle. Taistelut 

Kalajoella käytiin marraskuun alussa: Alakynteen jouduttuaan Suomen armeijan ylipäällikkö Olof von 

Schwerin antoi käskyn polttaa Etelänkylä, eikä talonpojille annettu aikaa pelastaa omaisuuttaan. Palossa 

tuhoutui kaikkiaan kahdeksan taloa, kirkko ja silta. 
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4.2     Maatalous 

Maatalouden merkitys alkoi kasvaa 1500-luvulla kalastuksen ja metsästyksen rinnalla. Karjanhoidolla on 

Kalajoella ollut aina peltoviljelystä tärkeämpi asema. Jokivarret tarjosivat tähän hyvää niittymaata. 

Nykyinen keskusta ja Pohjankylän alue on ollut voimakasta maatalousaluetta. Suurimpiin talollisiin 1500-

1600-luvuilla kuuluivat mm. Pohjankylän Ventelä ja Marttila. Pohjankylän elinkeinorakenne pysyi 

maatalousvaltaisena pitkälle 1900-luvulle saakka. 

 

Vanhimmat kerrostumat näkyvät perustiestössä ja asutuksen sijoittumisessa. Maanviljelys on väistynyt 

kauemmaksi, mutta asutus keskittyy edelleen jokirantaan ja pääväylien varsille. Kalajoentien pääraitin 
linjaus on suurimmalta osin ollut paikallaan satoja vuosia. Pääraitilta erkanevat tanhuat, jotka ennen 

johtivat talollisten viljelyksille ja metsäpalstoille, ovat nykyisin viihtyisiä omakoti ja rivitaloalueita. 

Tanhuiden nimiin on osa jo hävinneistä taloista jäänyt elämään. 

 

Rakennetussa ympäristössä vanhimmat, maa- ja karjatalouteen palautuvat kerrostumat näkyvät vanhojen 

kantatalojen säilyneissä pihapiireissä. Näitä ovat Ventelä - Naatus, Merenoja ja Jussila. 

 

 
Pitäjänkartta 1842
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MAASEUTUVÄESTON RAKENTAMINEN 
Pohjanmaan lakeuden alueella, mihin myös Kalajoki 

lukeutuu, sijoittui asutus perinteisesti jokilaaksoissa 

korkeille kumpareille ja selänteille ilmastoltaan ja 

maaperältään kuiville paikoille. Rakennukset 

ryhmittyivät pihapiireiksi muodostaen nauhamaisia 

kyliä pitkin jokivarsia. Pihapiirit ovat tunnusomaisesti 

neliömäisiä usein yhdeltä sivulta avoimia, ja liittyivät 

siten pohjalaiseen perinteeseen. 

 

Puurakentamisen teknilliset ja materiaaliset 

edellytykset ovat leimanneet rakennuskulttuuria. 

Kansanrakentamisen historiassa heijastuvat sekä 

yksittäisten rakennustyyppien kehitys että 

ulkopuolisten tyylivirtausten ja teknillisten uudistusten 

vaikutus. Rakentamisen esikuvia on saatu säätyläis- ja 

kaupunkirakentamisesta ja vähäväkisempien 

väestönosien keskuudessa on kauimmin elänyt jo 

käytöstä jääneitä rakennustyyppejä tai koriste- ja 

rakenteellisia yksityiskohtia. Hirsisten 

asuinrakennusten tavallisimmat pohjakaavat ovat 

• Päätykatoksellinen (yksinäistupa) 

• Kaksihuonepohja (tupa ja kylkiäinen) 

• Eteiskamaritupa 

• Parituvan variaatioita 

• Peräkamaritupa 

• Karoliinisen eli keskeissalipohjan variaatioita 

 
Asuinrakennusten kehitys 
Varhaisia, 1600-lukua edeltäviä hirsirakennuksia ei 

tiettävästi ole säilynyt inventointialueella. Hirsipirtti tuli 

käyttöön jo ensimmäisen vuosituhannen vaihteessa. 

Rakennuksen edellyttämä lamasalvos-tekniikka levisi 

meille ilmeisesti idästä. Nämä rakennukset saivat 

rannikon ruotsalaisseuduilla 1200-Iuvun kuluessa 

rinnalleen muuratuin tulisijoin varustetut savutuvat. 

Savutupa oli talonpoikaisen rakentamisen lähtökohta. 

Vähitellen rakennukset kasvoivat ja saivat uusia 

yksityiskohtia.  

 

Eteiskamaritupa 
Rakennusten laajenemisen arvellaan alkaneen 

eteisestä. Eteiskamarituvissa jatko-osa jaettiin eteiseen 

ja sen takana olleeseen asuin- tai varastohuoneeseen. 

Tällainen oli 1900-luvulle asti vakioratkaisu maaseudun 

ja myös teollisuuden maattoman väestön 

rakentamisessa; torpissa, mäkituvissa, käsityöläis-

asumuksissa ja työväen asuinrakennuksissa 

 
Pitkänurkkainen 1800-luvun eteiskamaritupa-tyyppinen 

asuinrakennus (k174) Kurikkalantiellä. 

Parituvan variaatioita 
Talonpoikaisen asuinrakennuksen perusmalliksi vakiintui 

paritupa. Se saatiin aikaan jatkamalla eteiskamaritupaa 

eteisen toisellekin puolelle tai liittämällä (aluksi 

läpikuljettavalla) eteisellä kaksi tupaa tai esimerkiksi tupa ja 

ulkorakennus toisiinsa. Rakennuksen toinen pääty saattoi 

alkuaankin olla asuttava, toisaalta myös lämmittämätön 

varastotila. Puhtaimmillaan paritupa oli yhtenäinen, kerralla 

tasakorkuiseksi salvottu, suorakaiteinen ja pitkänomainen 

rakennus. Sen päädyissä olivat rakennuksen levyiset 

tulisijalliset huoneet (tupa ja sali) sekä keskellä eteinen ja yksi 

tai kaksi eteiskamaria. Rakennusta voitiin haluttaessa jatkaa 

päätykamareilla. 

 

Pohjois-Pohjanmaalle tyypillinen talonpoikaisarkkitehtuurin 

erityispiirre on pohjalaistalo, jonka tunnusomaisia piirteitä 

ovat suorakaiteen muotoinen hirsirunko, korkeahkot 

julkisivut, satulakatto ja ulkoneva kuisti. Pohjois-

Pohjanmaalla rakennukset ovat yleensä 1-kerroksisia, mutta 

myös kaksikerroksisia taloja esiintyy. Inventointialueella ei 

näitä kuitenkaan ole.  

 
Ojala –Siipolan ( k181) päärakennus  Etelänkyläntien varressa on 

1800-luvun alusta 

 
Kärjän talo (k114) Etelänkyläntien varressa on vuodelta 1855. 

 
Kaksihuonepohja (tupa ja kylkiäinen) ym. 
Paritupa ei silti ollut ainoa käytetty pohjaratkaisu. Joskus 

voitiin rakentaa kaksihuonepohjaisia, eteistä vaille jääneitä 

rakennuksia. Eteiskamaritupa oli usein lähtökohta myös 

muille pohjakaavan variaatioille. 

 
Vetoniemen(k256) vanha asuinrakennus on mahdollisesti tyypiltään 

kaksihuonepohja, johon liittyy korkea porraskuisti, josta kulku 

yläkerrokseen. 
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Joustava ja kestävä hirsirunko ja tyylilliset uudistukset  
Rungoltaan kestäviä hirsirakennuksia on tyypillisesti, 

siirretty, laajennettu ja uudistettu ajan saatossa. 

Vanhoja hirsirunkoja on hyödynnetty siirrettyinä tai 

osana täysin uudistettuja ja laajennettuja rakennuksia. 

 

 
Jussilan/ Laitalan talon (k316) nykyilme periytyy 1880-

luvulta, jolloin pihan kaksi vanhaa rakennusta 

yhdistettiin. Kuisteissa näkyy 1800-luvun lopulle 

tyypillisiä koristeaiheita. 

 
Kalajoentien reunaan sijoittuva Naatuksen vanha 1800-luvun 

rakennus (k274) on saanut klassismia heijastelevan ilmeensä 

1930-luvun korjauksissa.  

 
Myös Rillenmäen päärakennus lienee saanut nykyhahmonsa 

myöhemmän laajennuksen seurauksena (k288). Julkisivun 

panelointi ja ikkunat saattavat olla eri aikakausilta ja 

malliltaan hieman poikkeavia. Yhtenäisyyttä luo yhtenäinen 

rakennustapa ja materiaalivalinnat, mikä myöhemmin 1900-

luvun ½-välin jälkeen tehdyissä muutoksissa usein on jäänyt 

toteutumatta.  

 
 

 
 
 

 
Koulutetut suunnittelijat ja mallipiirustukset 
Maaseudun vaurastuminen 1800-luvun lopulla yhdessä 

yhteiskunnan muiden muutosten kanssa heijastui myös 

talonpoikien asuinrakentamiseen. Rakennusten 

yleishahmossa ja yksityiskohdissa seurattiin aiempaa 

selvemmin kunkin ajan tyylivirtauksia. Kirvesmies-rakentajien 

rinnalle ilmestyivät koulutetut suunnittelijat, aluksi lähinnä 

rakennusmestarit ja myöhemmin myös arkkitehdit.  

 

 
Havulan suurikokoinen 1912 valmistunut arkkitehti W.G Palmqvistin 

suunnittelema jugendhuvila (k072) 

 

 
1936 valmistunut ns. Honkakarin talo Kasarmintien varressa on 

Kalajoella ainutlaatuinen klassismin tyylipiirteitä omaava 

ruotsalaissävyinen talo. 

 

 
Mökkikankaan alueelle muodostui 1900-luvun alkupuoliskolla tiivis, 

pienimittakaavaisista rakennuksista koostuva asuinalue. Alue on 

laajalti uudistunut ja vain yksittäisiä alkuperäisiä rakennuksia on 

säilynyt. Kuvassa 1940-luvun tyyppivaikutteinen mökki (a040) 
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1900-luvun alkupuolelle ominainen talo 
Torpparivapautus ja asutuslainsäädäntö loivat 1900-

Iuvun alkupuoliskolla pientiloja, joille on leimallista 

oma rakentamisen mittakaavansa ja ilmeensä.  

 

1900-luvun alun työläisasunnot 
 

 
Santaholman sahan työntekijöilleen 1900luvun alussa 

rakennuttamia työväenasuntoja on säilynyt mm. 

Plassintien varressa 

 

1900-luvun alun maatila-rakennukset 
Torpparilain mukaan 1920-luvulta alkaen alkoi torppien 

ja mäkitupien lunastaminen itsenäisiksi tiloiksi. Tämän 

yhteydessä uudistettiin tai uusittiin tilojen rakennuksia 

yleisesti. 

 

Mallipiirustukset ja jälleenrakennuskauden 
puolitoistakerroksinen omakotitalo 
Vuosien 1941 Pika-asutuslaki ja 1945 Maanhankintalaki 

synnyttivät suuren joukon uusia pientiloja, jotka 

poikkesivat perinteisen maaseutuasutuksen 

sijoittumisperiaatteista.  Uusi tyyppipiirustuksien 

pohjalta rakennettu puolitoistakerroksinen ja 

ilmeeltään modernisoitu rakennustyyppi yleistyi 

kaikkialla maassamme. Näitä toteutettiin kaupungeissa 

myös tiiviinä uudentyyppisinä pientaloalueina. Kalajoen 

kirkonkylän ympäristössä ainoa aluemainen 

kokonaisuus muodostui nykyisen Isorannan alueelle. 

Lisäksi sijoittui uudistiloja nauhamaisena 

täydennysrakentamisena Kalajoentien varteen.  

Rakennuskanta on myöhemmin paljolti uusiutunut ja 

uudistettu, eikä yhtenäisiä kokonaisuuksia enää ole 

alueella. 
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Talousrakennukset 
Talousrakennukset ovat oikeastaan olennaisin osa 

maatalouden rakennuksia. Vaikuttaa siltä, kuin 

aitan tai luhdin säilyttämistä olisi pidetty kunnia-

asiana lähes jokaisella maatilalla. 

Talousrakennusten tekniikka, määrä ja koko 

heijastavat selkeästi kunkin ajan maanviljelys- ja 

elintarviketekniikan tarpeita ja vaatimuksia. 

 

Aitat ja luhdit 
Aitat ovat perinteinen, ilmeisesti 

lamasalvostekniikan myötä levinnyt 

rakennustyyppi. Aittoja, kuten sen käyttötapojakin 

on useanlaisia. Omavaraistaloudessa niitä 

tarvittiin erilaisten elintarvikkeiden ja tarvekalujen 

säilytykseen. Aitan käyttö vaati yleensä sen 

sijoittamista kuiville ja korkeahkoille paikoille. 

Huolellisimmin paneuduttiin yleensä vilja-aittaan. 

 

 
Alilan(k062)  2-kerroksinen hirsi aitta, Ojalantie 8 

 
Pitkänurkkainen vanha 1800-luvun aitta (k174) 

Kurikkalantiellä 

 
Plassin- ja Raahentien risteyksessä seisova suurikokoinen 

Kruunun Puojin viljamakasiini (a001) on vuodelta 1753. 

 

joka paloturvallisuutta ajatellen usein seisoi 

muusta rakentamisesta erillään  

 

Varsinaiseen pihapiiriin kuuluivat mm. luhdit tai 

vaateaitat.  Tarveaitat sijaitsivat lähellä 

asuinrakennusta ja niissä säilytettiin mm. 

päivittäiseen käyttöön tarvittavia elintarvikkeita. 

Ajan mittaan alettiin rakentaa useampia 

tarveaittoja, yleensä kaksi saman vesikaton alle.  

Tavallisin aitta on nurkkakiville perustettu, 

satulakattoinen, yksikerroksinen ja päätyovella 

varustettu pitkänurkkainen, ainakin osaksi 

vuorattu hirsirakennus. Aitoista komeimpiin 

kuuluvat luhdit. Tätä kaksikerroksista rakennusta 

on käytetty, paitsi varastona, myös kesäiseen 

asumiseen.  

 

 

 
Siipolan(k237)  aitta, Etelänkyläntie 35, on siirretty 

paikalleen Hietalan pappilasta, jossa se on toiminut mm 

kanalana. 

 
Ojalan pihapiirissä säilynyt luhti vuodelta 1796 on yksi 

kylän vanhimmista rakennuksista. 

 
Ojalan (k315)aitta Ojalantiellä. 
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Navetat 
Navetat olivat alkuaan yksinkertaisia, ehkä vain yhden 

huoneen hirsirakennuksia. Niitä ryhdyttiin 1500-luvulta 

lähtien laajentamaan lisähuoneilla mm. karjan 

talviruokinnan taipeisiin. Karjatalouden merkityksen ja 

menetelmien kehittyminen ovat 1800–1900-luvuilla 

vaikuttaneet niin navettojen toiminnallisiin ratkaisuihin 

kuin rakennusteknillisiin ja -esteettisiin ratkaisuihin.  

 

Varhaisimpia kiilakivinavettoja seurasivat 1800-luvun 

lopulla säännöllisestä lohkokivestä rakennetut 

karjarakennukset, ja 1900-luvulla punatiili, 

kalkkihiekkatiili, sementtitiili ja joskus erikoisemmatkin 

ratkaisut. Tavalliselle maatilalle ovat yhä 

tunnusomaisimpia suhteellisen pelkistetyt punatiiliset, 

sementtitiiliset tai hirsiset karjarakennukset. 

Siirtyminen miltei yksinomaan karjattomaan talouteen 

on tuonut ongelman tyhjilleen jäävien tilojen käytöstä. 

Kalajoen kirkonkylällä on säilynyt mm. Merenojan 

sementtitiilinen, säterikattoinen navetta vuodelta 1939.  

 

Alueella on säilynyt yksittäisiä vanhoja navettoja. 

Toimivilla maatiloilla on näitä kuitenkin usein uusittu ja 

vastaavasti on vailla käyttöä jääneitä rakennuksia 

purettu. Komeimpia säilyneitä navettoja ovat mm 

Meretojan, Siipolan ja kunnalliskodin navetat. 

 
Siipolan (k237) säterikattoinen navetta Etelänkyläntiellä 

 
Kunnalliskodin (k080) komea säterikattoinen navetta 

Riihet 
Komeimmat riihet ovat suuria, sivukatoksellisia 

hirsirakennuksia, joihin sisältyy puinti- ja kuivatus-

prosessin vaatimat kaksi-kolme huonetta. Riiheen on 

toisinaan yhdistetty myös lato ja ruumenkoppi saman 

katon alle. 1800-luvulla yleistyi talonpoikaistiloilla tapa 

rakentaa kaksi riiheä tai useampia. Puintihuoneeseen 

rakennettiin korotettu lattia, itse riihessä kalliopinta 

saatettiin jättää paljaaksi. Pitkittäisseiniin tehtiin pitkät, 

vaakasuuntaiset tuuletusraot, jotka voitiin sulkea 

luukuilla. Katto eristettiin turvekerroksella. 
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4.3 Tiet ja majatalot  

Vanha Pohjanmaan rantatie kulki Kalajoen alajuoksulla jokivartta Etelän- ja Pohjankylien läpi aina Plassille 

saakka, josta se jatkui Raaheen. Kylätie sillalta Mehtäkylään valmistui 1850-luvulla. Rantatie ylitti joen 

nykyisen Saarisillan kohdalla. Päätieltä erkanivat tanhuat. Rantatien varrella olleet kylät tuhoutuivat lähes 

kokonaan isonvihan aikana venäläisten sotilaiden marssiessa kylien läpi. Pikkuvihan jälkeen vuonna 1744 

huonokuntoinen puusilta rakennettiin uudelleen. 

 

 
 

Suomen sodassa korkeaksi ja kauniiksi mainittu silta poltettiin ja uuden puukantisen kivipilarisillan 

rakennustyöt aloitettiin heti sodan päätyttyä vuonna 1809. Sillalla on ollut paitsi liikenteellinen, myös 

sosiaalinen merkitys. Sillalla vietettiin aikaa ja sieltä saattoi ihailla jokimaisemaa. Tästä kertoo se, että kun 

1900-luvun alussa siltaa korjattiin, sen käsipuissa olevat penkit poistettiin tarpeettomina.  

 

Majataloina Pohjankylässä toimivat 1600-luvulla Hannilan talo, Marttila, sekä Pahikkalan talo. Nimismies 

Pietari Karling piti majataloa Jussilassa 1700-luvun alkuun, kunnes vuonna 1708 majataloksi vaihtui 

varakas Tuomas Ventelän talo. Isonvihan jälkeen pikkuvihaan saakka majatalona toimi Lankila, joka jälleen 
Suomen sodan jälkeen Rahkolan kanssa palasi majataloksi. Näiden jälkeen majatalona jatkoi Anttila 

nykyisen kansanopiston paikalla. Vuonna 1887 kestikievarina toimi Wentelä. Jussilassakin pidettiin 

majataloa Jaakko Friisin toimesta. Kievarilaitos jatkui aina 1930-luvulle saakka, jolloin Kalajoen kievareista 

yksi toimi Pohjankylässä. Majataloksi valittiin Pohjankylän Änkilän sijaan vuonna 1644 Etelänkylän 

Heusala. Kirkon koillispuolella olleen Heusalan kestikievarin (tuhoutui Suomen sodassa) paikalla on nyt 

huoltoasema. 

 

Majatalot toimivat myös postitaloina. Ensimmäinen varsinainen postitoimisto avattiin Kalajoella 1860-

luvulla emäkirkon pappilaan. Sieltä posti siirtyi Anttilan käräjätaloon. Kalajoen postitoimisto oli pitkään 

ainoa Pohjois-Suomessa. Posti toimi vuodesta 1925 kunnanlääkärintalossa ja myöhemmin mm. Naatuksen 
talossa, kunnes se sai tilat uudesta valtion virastotalosta. (Alajoki. S. Pohjankylän historiaa) 

 

 

Jo 1500-luvulta tunnettu, ja kylän vauraimpiin 

kuulunut Ventelän talo toimi kyyti- ja 

kievaritalona 1800-luvun loppupuolella. 

Perinnettä jatkoi talossa 1950-luvulla toiminut 

matkustajakoti. Nykyään talo on tyhjillään. 

Kuva  Kalajoen kotiseutuarkisto. 
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4.4 Kirkko ja hautausmaat 

Kalajoen ensimmäinen kirkko valmistui Tyngän kylään n.1525. Toinen kirkko rakennettiin Pohjankylään ja 

siirrettiin noin v. 1600 pappilan lähelle. Kolmas kirkko rakennettiin Etelänkylälle v. 1636. Pohjakaavaltaan 

suorakaiteen muotoinen, länsitornillinen kirkko rakennettiin puusta. Kirkon edustalla oli ajalle tyypillisesti 

pitkämatkalaisten kirkkotallit. Viides kirkko 1781 valmistunut puinen ristikirkko paloi Suomen sodassa. 

Uuden 1815 valmistuneen kirkon ja tapulin suunnitteli A. W. Arppe. Tapuli on edelleen pystyssä, mutta 

sitä on korotettu ja muutettu nykyiselleen lääninarkkitehti Oldenburgin ja Lohrmanin suunnitelmien 

mukaan v. 1858. Tämäkin kirkko paloi salaman sytyttämänä vuonna 1869.  

 

 

Seurakunnan seitsemännen 1879 valmistuneen 

tiilirunkoisen kirkon suunnitteli lääninarkkitehti F. W. 

Lüchow. Myös tämä kirkko paloi 1929, ja jäljelle 

jääneistä seinistä kirkko uudistettiin W. G. Palmqvistin 

piirustusten mukaan. Kuva Kalajoen kotiseutuarkisto. 

 

 

 
Kirkko ja tapuli maisemassa. Kuva lounaasta 2013 

 

Tarkempia tietoja hautausmaista on 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Kirkkomaa oli ympäröity kivimuurilla 

ja ruumishuone oli rakennettu v. 1801. Hautausmaata oli laajennettu 1862. Uuden kirkon valmistuttua 

hautausmaata laajennettiin edelleen ja uusi osakin ympäröitiin kiviaidalla. Uusi hautausmaa perustettiin 
Heusalan tilan maille Vuorenkallion taakse v. 1886-92. Ruumishuone on v. 1891 

4.5 Virkataloja  

Ruotujakolaitoksen perustamisen jälkeen Marttilasta tuli Pyhäjoen komppanian luutnantin virkatalo. 

Komea päärakennus valmistui v. 1737. Pohjankylän koulun vieressä, 2012 puretun apteekkitalon takana 

sijainnut puustelli oli olemassa rakennuksineen vielä 1900-luvun alussa, jolloin tilaa hoiti arentimies. 

 

Pohjankylän Anttilan verotila ostettiin lukkarinpuustelliksi vuonna 1834. Lukkarila, myöhemmin 

kanttorilana tunnettu rakennus pystytettiin Anttilan maalle. Lukkarin virkaa hoiti 1800-luvulla Juho 

Matinpoika Rantala l. Friis (1839-1919). Lukkarin toimen ohella Johan Friis harjoitti myös kauppaa ja 

teollisuutta, myöhemmin puustellin maille nousi Velj. Friisin konepajarakennukset ja lyhyen aikaa 

toiminut metalliteollisuuskoulu. Pihapiirissä oli runsaasti talousrakennuksia vielä 1950-luvulla, jolloin 
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Kanttorilan vanha tupa eli pikkupuoli lahjoitettiin siirrettäväksi partiolaisten majaksi Vihasniemeen. 

Päärakennus purettiin liikekompleksi Koppelin tieltä 1990 ja siirrettiin siinä viimeksi toimineen 

yrittäjän kodiksi toiseen paikkaan.  (Alajoki. S. Pohjankylän historiaa). 

 
Pappilat 
Pohjanmaan rannikkopitäjän vaurautta kuvastava nk. Jokelan pappila sijaitsee 1600-luvulta periytyvällä 

paikallaan Kalajoen törmällä Plassin markkinapaikalle johtavan maantien alkupäässä ja sillä on 
huomattava asema jokimaisemassa. Kirkkoherranpappilan 1802 valmistunut mansardikattoinen 

päärakennus on yksi harvoja kustavilaisia pappilarakennuksia maassamme, ja Kalajoen kirkonseudun 

vanhimpia rakennuksia. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi pihapiiriä rajaavat Malmbergin tupa, renki- ja 

leivintupa sekä piha- ja puistoalue. Pihan ympärillä vielä 1900-luvun alun valokuvissa näkyvä suuri joukko 

talousrakennuksia on sittemmin on purettu 
 

Jokelan pappila (k091) Plassintien ja Kokkolantien 

risteyksessä on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi 

kulttuuriympäristöksi. 

Etelänkylässä sijaitseva kappalaisenpuustelli Hietala (k090) on 

vuodelta 1826. 
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4.6 Teollisuus 

Vanhinta teollisuutta edustavat myllyt, joita on Kalajoen keskustassa ollut 1500-luvulta lähtien useita. 

1800-luvun alussa Siltakoskessa oli kotitarvemyllyt Rahkolalla, Lankilalla ja Pahikkalalla. Myllyjä ei alueella 

tiettävästi ole säilynyt. 

 

Kalajokisuun etelärannalla, Laivaniemellä on sijainnut 1600- ja 1700-luvuilla laivanrakennuspaikka. 

Kokkolan porvarit rakensivat paikalle pikiruukin 1752.  Joen mataloituminen lopetti laivanrakennuksen 

paikalla.   

 
Rakennusainetuotanto 
Rakennusaineteollisuuden lähtökohtia ovat olleet kiven, saven ja muiden mineraalien, kuten kalkkikiven 

kansanomainen hyödyntäminen. Esimerkiksi varhaiset kirkot edellyttivät huomattavaakin paikallisia 

rakennusaineiden valmistusta.  Tiilen käyttö oli ennen 1800-luvun loppua kaiken kaikkiaan vähäistä. 

Teollistuminenkaan ei tuonut alueelle varsinaisia tiilitehtaita, ja tarpeita on ainakin osaksi tyydytetty 

pienimuotoisella, talonpoikaisella tiilenvalmistuksella. Kiviteollisuuden alku oli paikallisessa rakennuskiven 

louhinnassa joko tulen tai vasaroitujen kairojen avulla.  

 

Messinkivalua on Kalajoella harjoitettu 1800-luvun alusta lähtien. Yksi metallivalun kehittäjistä oli Jaakko 

Merenoja, joka avioitui tunnettuun Helanderien messinkivalusukuun. Helanderien metalliteollisuus-
perinteitä Kalajoella jatkoi vuonna 1885 perustettu Veljekset Friis. Pääsuunnaksi tuli vähitellen 

rautateollisuus. Valimo pystytettiin lukkarinpuustellin maalle. Friiseillä oli myös lyhyen aikaa 

metalliteollisuuskoulu. Rautatien vuoksi yritys siirrettiin pian Kokkolaan.  

 

Maakauppias Jaakko Friis omisti nahkatehtaan ja hänen veljensä lukkari Johan Friis höyryvoimalla 

toimivan, Kalajoen suurimman tiilitehtaan. Ennen sotia nykyisen Koulutien varrella toimi Kalle Tapion 

kattotiilitehdas. Tapio, joka oli muurari, valmisti myös sementtitiiliä, joita käytettiin etenkin 

uusiin navettarakennuksiin. 

 
Sahat 
Sahojen sijoittumiseen vaikuttivatkin ennen 1800-luvun jälkipuoliskoa vesivoiman tarve, raaka-aineen 

sijainti sekä hyvät raaka-aineen ja valmiiden tuotteiden kuljetusyhteydet. Vesistön koolla oli oma 

merkityksensä; liian vuolaita virtoja ei ehkä kyetty rakentamaan, ja puuta kuljetettiin mielellään vesitse. 

Höyryvoiman käyttö vapautti sahat sidonnaisuudesta vesistöihin ja sahateollisuuden vapauttaminen 

1850-luvun lopussa mahdollisti höyrysahojen perustamisen. Sahaustoiminnan Pohjankylässä aloitti 

Hannilan raamisaha vuonna 1876. Seuraavana vuonna perustettiin Pahikkalan raamisaha. Alb. Wulff 

rakennutti Kalajokisuun etelärannalla, Laivaniemelle 1870-luvulla Holman höyrysahan, joka kuitenkin 

ajautui pian konkurssiin. Vuorineuvos F.A: Juselius osti sahan laitteet ja perusti paikalle 1800-luvun lopulla 

kalajoen ensimmäisen suuremman sahan, Holman höyrysahan. Sahan toiminta jatkui menestyksekkäästi 

Aukkonsaaressa aina 1930-luvun lamavuosiin saakka. Suviranta (257) on Juseliuksen sahan 
puurakenteinen entinen konttorirakennus. 

 

    
Holman sahan entinen konttorirakennus Holmanperällä        Juseliuksen myöhemmin purettu saha. Kuva Kalajoen                               

                                                                                                            Kuva Kalajoen kotiseutuarkisto 
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Vuonna 1903 perusti Kalajokisen talonpoikais-

suvun perillinen Antti Juhonpoika Pahikkala 

(myöh. Santaholma) Plassin pohjoisreunaan A. 
Santaholma Oy:n Jokisuun sahan. Sahasta 

muodostui pian Kalajoen suurin työnantaja. 
Sahan työväki asui pääasiassa Plassilla, missä 
yhtiö omisti työväen asuntoja ja missä oli myös 

työväen omia mökkejä. Suomen 

merkittävimpiin sahoihin kuuluneen Jokisuun 

sahan toiminta lakkasi 1996, ja alue on 

myöhemmin kaavoitettu asumiseen. 

Saharakennus purettiin keväällä 2013. Jäljellä 

on edelleen oikealla näkyvä voimalaitos (a062), 

jossa on säilynyt mm. vanha höyrykone, sekä 

sen vieressä maamerkkinä toimiva vanha 

savupiippu. Lisäksi on nykyisessä 
asemakaavassa suojellut paja, Santaholmantien 

varressa seisova höyläämö (a029) ja 

nikkarintupa(a029) säilyneet. Muita säilyneitä 

rakennuksia ovat entinen ruokala-rakennus 

Tähtelä, joka on Kalajoen eläkeläiset ry:n 

käytössä, Plassintien varren työväenasunnot 

sekä tehtaanjohtajan komea arkkitehti W.G 

Palmqvistin suunnittelema ja 1912 valmistunut 

jugendhuvila Havula. 

 
 

 
  Santaholman voimalaitos ja kesällä 2013 purettu saha.  

 
 

 
Ilmakuva vuodelta 1956 Santaholman Jokisuun sahasta. Kuva Kulttuurisampo/ Veljekset Karhumäki 
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Elintarvike-ja nautinta-aineteollisuus 
 
Meijerit 
Elintarviketeollisuuden kehitys liittyy siirtymiseen pois luontais- ja omavaraistaloudesta. Suomen 

ensimmäiset meijerit perustettiin 1850-luvulla. Kartanomeijerit ja -juustolat kasvoivat pian ns. 
ostomeijereiksi, jotka hankkivat raaka-ainetta ulkopuolisiltakin tuottajilta. Meijereitä ryhdyttiin 

järjestämään 1800-luvun lopulla osakeyhtiöiksi ja 1900-luvun lakiuudistuksen vauhdittamiksi 

osuusmeijereiksi. Meijeritoiminta käynnistyi Kalajoella 1880-luvun lopulla. Osuustoiminnan nousun myötä 

perustettiin Alapään Osuusmeijeri Siltasaareen vuonna 1914.  

 
Kalajoen osuusmeijeri vuonna 1953. Kuva Kulttuurisampo/ Veljekset Karhumäki 

 

4.7 Kauppa ja käsityöläiset 

Kaupankäynnin juuret ulottuvat Pohjankylässä 1500-1600-luvuille, jolloin kylässä oli useita maakauppiaina 

rikastuneita talollisia. Kauppahuoneita ryhdyttiin perustamaan Kalajoelle 1860-luvun alussa maakaupan 

vapauduttua. Pohjankylässä asui myös suurin osa käsityöläisistä. Varustamillaan laivoilla yritteliäät 

talonpojat kävivät myös ulkomaankauppaa.  

 

Kalajoen kaupallinen keskus on alkuaan sijainnut Plassin vanhalla, puukaupunkimaisen tiheään 

rakennetulla ja asutulla markkinapaikalla. 1900-luvun alussa Plassi ja markkinapaikka alkoi menettää 

merkitystä kaupallisena keskuksena ja kaupan painopiste siirtyi Pohjankylälle Isonsillan seutuville. Plassi 
jäi sahatyöväestön asuinalueeksi. Plassin alueen kehitystä on tarkasteltu erikseen kappaleessa 5  

 

Vilkastuneen kaupankäynnin johdosta Kalajoesta ehdotettiin kaupunkia jo vuonna 1865 ja myöhemmin 

kauppalaa, mutta kumpikaan hanke ei tuolloin toteutunut. Kauppaliikkeitten määrä 1800-luvulla oli 

suurimmillaan 1877, kauppoja oli tuolloin yhteensä 14. Kauppaliikkeet sijaitsivat tavallisimmin 

asuinrakennusten yhteydessä.  
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Kalajoelle perustettiin 1857 yksi Suomen 

vanhimmista maalaisapteekeista. Apteekki toimi 

Kalajoentien kauppakadun varressa sijainneessa 

rakennuksessa vuoteen 1958. Rakennuksessa toimi 

sen jälkeen mm rautakauppa ja kodinkoneliike, 

kunnes se 2012 purettiin uuden liikerakennuksen 

alta.  

 

Pohjankylää asuttivat pääosin maanomistajat ja kylä kehittyikin maanomistuksen sallimissa rajoissa. 

Sivistykselliset ja yhteiskunnalliset muutokset alkoivat näkyä talonpoikaisen ja maatalousvaltaisen 

Pohjankylän kyläkuvassa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, jolloin kauppa, osuustoiminta ja 

sivistyksellinen ja aatteellinen toiminta alkoivat rakentaa omia toimitaloja. Sähkövoima otettiin käyttöön 

vuonna 1912, jolloin Kalajoen Sähkö- Osakeyhtiö aloitti toimintansa. Santaholmalle vuonna 1915 hankittu 

auto aloitti autoliikenteen, mutta vasta seuraavalla vuosikymmenellä tavara- ja henkilöliikenne lisääntyi. 

 
Kalajoen Osuuskaupan kehitys heijastelee koko 
myöhemmän Kalajoen keskustan kehitystä.

Kalajoen Osuuskauppa perustettiin 

maalaisseuran aloitteesta vuonna 1917 ja siitä 

tuli merkittävä kilpailija Kalajoen Kauppa Oy:lle, 

joka sitten osuuskaupan synnyttyä pian 

lakkautettiin. Kauppa Oy:n liikehuoneisto siirtyi 

osuuskaupalle. Rakennus oli tavallinen 

talonpoikais-talo, joka oli otettu liikekäyttöön. 

Päämyymälä uusittiin ja korotettiin vuonna 1931. 
Viereinen Orellin kiinteistö ostettiin 

osuuskaupalle ja siihen sijoitettiin 

ruokatavaramyymälä.  

 

Uusi vaihe osuuskaupan historiassa oli uuden, 

valkoiseksi rapatun funktionalistisen

liikerakennuksen pystyttäminen 1940-luvun 

taitteessa vanhan myymälän jatkoksi. Toinen 

kerros tuli kokonaan ravintola Kultakalan

käyttöön. 1960-luvulla vanha myymälä purettiin, 
ja tilalle rakennettiin uusi tasakattoinen

laatikkokauppa, normimyymälä, joka vakiintui 

keskusliikkeitten myymälärakentamistavaksi. 

Vanha funkismyymälä päällystettiin aaltopellillä. 

Nykyinen myymälä korvasi jälleen edeltäjänsä, ja 

valmistuessaan se jätti vanhan 

funkisrakennuksen tyhjilleen. 

 
Vanha ja uusi Osuuskauppa 1940-luvulla. Kuva Kalajoen 

kotiseutuarkisto. 

 

 
Osuuskaupan funktionalistinen liikerakennus vuodelta 1940. 

 

Kalajoen Säästöpankki perustettiin vuonna 1887. Pankki toimi aluksi Jaakko Merenojan talossa, sitten 

Wentelässä. 1900-luvun alussa toimipaikkana oli Pohjankylän kansakoulu. Säästöpankin jugendtyylinen 
pankkirakennus valmistui vuonna 1915. Talosta Kalajoen kunta vuokrasi konttorin ja kassaholvin itselleen. 

Talossa oli myös juhlasali, joka oli Petsamon kunnan käytössä sotavuosina. 1950-luvulla arkkitehti Elsi 

Borg suunnitteli pankkisaliin uuden pankkitiskin.  Säästöpankin uusi toimitalo valmistui viereen vuonna 

1967 ja osa vanhasta pankkirakennuksesta muutettiin asuintiloiksi.  
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Kalajoentien maisemaa 1930-luvulla, vasemmalla 

säästöpankin rakennus. Kuva Kalajoen kotiseutuarkisto/ 

Lauri Tanskan kokoelma.  

 

Kansallis-Osake-Pankki on toiminut Kalajoella vuodesta 1917 lähtien. Pankki rakensi komean toimitalon 
1920-luvun tienoilla säästöpankin viereen, joka 1960-luvulla purettiin liiketalon alta.  

 

 
 

Ennen sotia keskusta-alueella oli jo monipuolista 

kauppa- ja muuta liiketoimintaa.  

Ensimmäisen elokuvateatterin perusti Urho Poukkula 

nykyiseen Ojalan taloon(vasemmalla). Rakennus 

vuonna 1953, jolloin siinä on jo korotettu 2.kerros.  

Kuva Kalajoen kotiseutuarkisto. 

 

Myös nuorisoseuralla on näytetty elokuvia. 1930-

luvulla paikkakunnalle muuttanut Päivikön perhe 

perusti elokuvateatteri Kuvalan, joka toimi nykyisellä 

Kuvalan kulman paikalla noin 30 vuotta.  
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4.8 Kansansivistyksen ja aatteellisen heräämisen rakennukset  

Asetus kunnallishallituksista tuli voimaan Suomessa vuonna 1865. Kalajoella valittiin kunnallislautakunta 

samana vuonna ja sen tehtäviin kuului mm. terveydenhoito, köyhäinhoito ja kansakoulujen asettaminen.  

Päätös Kansakoulun perustamisesta Kalajoelle tehtiin vuonna 1880. Poikakansakoulun rakennustyöt 

aloitettiin viisi vuotta myöhemmin. Koulu rakennettiin Lankilan maalle. Kaksi vuotta myöhemmin myös 

tyttökansakoulu aloitti toimintansa. Poikakansakoulurakennus laudoitettiin vasta vuonna 1888. Se tehtiin 

”pitkinpäin sahajauhojen kanssa”. Seuraavana vuonna koulu maalattiin keltaisella öljymaalilla.  Ikkunoiden 

näyttävät koristelistoitukset ovat mahdollisesti Friisien konepajassa valumallien puuseppänä toimineen 

Niku Ventelen tekemät. Peruskorjattu rakennus on nykyisin kansalaisopiston käytössä. Pihapiirissä 
sijainnut toinen vanha koulukäytössä ollut rakennus purettiin v. 1988.  

 

 
Pohjankylän 1888 rakennettu koulu (k075) on Kalajoen 

ensimmäinen koulurakennus. Pohjalaistyylinen rakennus 

siirtyi 1979 kansalaisopiston käyttöön. 

 
Jokisuun koulu n rakennus rakennettiin alkujaan 1861 

kruunu aitaksi. Suurikokoinen hirsiaitta muutettiin 1927 

koulurakennukseksi (k073). Nykyään rakennus on 

käsityökeskuksena. 

 
Etelänkylän 1923 valmistunut koulu (k071) on koulu-

hallituksessa työskennelleen arkkitehti Toivo Salervon 

suunnittelema. 

 
Myös Vuorenkalli (k087) 1920-paikkeilla valmistunut 

koulu lienee arkkitehti Toivo Salervon suunnittelema. 

 

 
Santaholma Oy:n lahjoittamalle tontille 1920 valmistuneessa entisessä kunnalliskodissa toimii nykyään päiväkoti.  
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Kalajoen nuorisoseura perustettiin vuonna 1894. Seura osti A. Santaholman ja Joonas Pahikkalan 

omistaman, Sillanpään talon toimitiloiksi vuonna 1903 ja se uusittiin pian Nestori Hailan piirustusten 

mukaan. Uusi talo sai sähkövalon ja pianon. Nuorisoseuran talossa pidettiin myös kuntakokouksia v. 1904-

1915. Nuorisoseuralla oli kirjasto ja lukutupa, jonne tilattiin useita lehtiä. Seurassa toimi myös puhuja- ja 

keskusteluseura, näytelmäseura ja voimistelu- ja urheiluseura. Talossa aloitti kahvila ja kotileipomo 1920-

luvulla, myöhemmin siellä näytettiin elokuvia. Vieressä toimiva SOK perusti 1930-luvulla 

nuoriseurantalolle kahvilan ja leipomon. Kahvila toimi talossa 1960-luvulle saakka. Nuorisoseuralla toimi 
viimeisinä aikoina myös linja-autoasema. Talo purettiin osuuspankin uuden toimitalon alta 

1980.  

 

Omatuvan vieressä sijaitsee entinen seuratupa. Kalajoen Rauhanyhdistys perustettiin v. 1909 ja kaksi 

vuotta myöhemmin se sai uuden toimitalon. Talo ostettiin Tuomas Poukkulalta Pitkäsenkylältä ja tontin 

lahjoitti seurakunta Jokelan mailta. Talo on ollut tyhjillään 1970-luvun lopulta, jolloin uusi talo valmistui 

tien toiselle puolen. 

 

Työväenliike sai alkunsa vuoden 1905 suurlakosta, jolloin Kalajoellekin perustettiin työväenyhdistys. 

Kalajoelle rakennettiin työväentalo vuonna 1907. Työväenyhdistys lakkautettiin ja talo takavarikoitiin 
1930-luvulla, jonka jälkeen siinä toimi pitkään Kalajoen mieskotiteollisuuskoulu. Rakennus on sijainnut 

vastapäätä Laitalan taloa. uuden työväentalon rakentamiseksi perustettiin vuonna 1937 Teatteritalo Oy, 

ja uusi klassistisia piirteitä omaava rakennus valmistui 1937-1938 Plassin alueelle.  

 

Kalajoen suojeluskunnan talo pystytettiin 1930-luvun alussa Etelänkylän puolella, lähellä Saarisiltaa. Talon 

runkona oli Santaholman sahan lahjoittama talo, jota korotettiin ja uudistettiin 1920-luvun klassismin 

henkeen. Talosta tehtiin sotien jälkeen terveystalo ja nykyisin se on nuorisotalona. 

 

Laitalan (Jussilan) taloa vastapäätä sijainnut 1907 

rakennettu työväentalo. 

 

1937-1938 valmistunut entinen työväentalo ja teatteritalo 

Plassin alueella (k089) 

Santaholman sahan metsänhoitajan rakennus 

pystytettiin nykyiselle paikalleen 1930 Nuorisoseuran 

taloksi (k078). Rakennus sai silloin 1920-luvun klassismin 

piirteitä  

Rauhanyhdistyksen 1911 valmistunut  jugendtyylinen. 

toimitalo (k100) Etelänkyläntien varressa 
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5. PLASSIN ALUEEN KEHITYS 

5.1 Markkinapaikan syntyvaiheet 

Plassi, Kalajoen vanha kauppa- ja markkinapaikka sijaitsee Santaniemessä, Kalajoen pohjoisrannalla. 

Plassin syntyvaiheet ovat samantapaiset kuin muiden Pohjanmaan suurten jokien suiden 

kauppapaikkojen. Kalajoen markkinoiden merkitystä lisäsivät hyvät yhteydet Keiteleen ja Päijänteen 

vesistöihin ja kauemmas Hämeeseen.  Satamaan saapui vielä 1600-luvun lopulla suurempiakin aluksia 

lastaamaan.  Kokkolan porvarit saivat heti kaupunkinsa perustamisen jälkeen 1620-luvulla oikeuden 

ryhtyä pitämään Kalajoella markkinoita. Oulun ja Raahen porvareiden kanssa syntyneiden erimielisyyksien 

seurauksena Kalajoen markkinat julistettiin 1638 vapaamarkkinoiksi.  
 

Vuonna 1688 huudatettiin kauppa, jolla Kokkolan kaupunki oli ostanut Änkilän talolta joutomaata 

markkinapaikaksi. Alue ulottui ”Änkilän aitaan ja sille mäelle, jossa aitat ovat”. Maanmittari tuli määrätä 

kunkin porvarin tontin ja itse markkinatorin paikat. 

  

 
http://www.vanhaplassi.fi/index.php/yleista/kartat 

Wilhelm Finemanin tervatoria esittävässä 

kartassa v. 1791 on merkitty 115 terva-aittaa 

omistajineen sekä pikiruukki, neljä 

pikkuaittaa, Raahen kaupungin tarkastajan 

asunto, sauna ja laituri. 

5.2 Plassin rakennuskanta Ruotsin vallan aikana 

Suurin osa Kalajoen markkinapaikalla olleista rakennuksista lienee rakennettu vasta kun Kokkolan 

kaupunki oli ostanut markkinapaikan maapohjan. Lisäksi alueelle oli rakennettu lämmitettäviä 

markkinatupia. Plassille rakennettiin myös tullihuone. Isonvihan aikana kaikki (Kokkolan porvareiden) 

terva-aitat poltettiin.  
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5.3 Varhaista teollisuutta markkinapaikan lähellä  

Ns. Laivaniemessä joen etelärannalla oli jo 1600-luvun lopulla huomattava laivanrakennuspaikka. 

Kukoistuskausi 1700-luvun alussa, jolloin Kokkolan porvarit rakennuttivat kauppalaivoja täällä. 1700-luvun 

kuluessa varvin merkitys hiipui.  1752 alkoivat Kokkolan porvarit rakentaa pikiruukkia Laivaniemelle. 

Laivaniemeen rakennettu ruukki paloi 1799. 

 

Toinen, raahelaisen Fellmanin rakennuttama pikiruukki pystytettiin Sandholmin perintötilan maalle 

Santaniemeen, nykyisen Plassin alueen pohjoiskulmaan. Ruukkiin kuuluivat pannu- ja jäähdytyshuoneet 

sekä pikiaitat. Santaniemen ruukin osti 1812 kokkolalainen kauppias, ruukki paloi osittain 1819 ja se 
siirrettiin pohjoisemmaksi tervamakasiineista. Uuni ja savupiippu muurattiin tiilestä. Pikiruukki paloi maan 

tasalle 1864. 

5.4 Kauppalan perustaminen 

Kauppalaoikeuksista puhuttiin 1850-luvulla.  Vielä 1860-luvulla läänin huomattavin markkinapaikka oli 

Kalajoki, eikä Etelä-Suomessakaan ollut vertaista tavaranvaihtopaikkaa.  Maaseudun kauppa vapautettiin 

1859, ammattikuntalaitos lakkautettiin 1868 ja 1879 alkoi yleinen elinkeinovapaus. Markkinoiden 

merkitys väheni. 

 

 
http://www.vanhaplassi.fi/index.php/yleista/kartat 

Kartta 1869  

Ensimmäinen koko Plassin alueen 

yksittäisten rakennusten sijaintikartta on 

maanmittari Claudelinin laatima kartta 

Pohjankylän jakokunnan maista. (Karta 

öfver Pohjankylä Skifteslags ägor…). Plassin 

rakennuskanta oli jo tällöin suurimmillaan. 

 

Yhteismailla, nykyisen Jokisuun koulun 

tontilla on yksi suuri ja kaksi pienempää 

makasiinia. Raahentien varteen on alkanut 

muodostua asutusta. 

 

Puistolan maatilan rakennukset on merkitty 

nykyisille paikoilleen. 

Änkilän kantatilan tontilla on 

päärakennuksen lisäksi kolme aittaa ja suuri 

vinkkeli-ulkorakennus, joka sulkee tontin 

pohjoispuolella aukeavan markkinapaikan.  

 

Markkinapaikan rakennukset on merkitty 

kahteen yhtenäiseen linjaan siten, että 

niiden väliin jää pohjoispäästään hieman 

levenevä aukio. Yhteismaa ulottuu nykyisen 

tervatorin pohjoisreunalle. Alueelle on 

viuhkamaisesti levinnyt pieniä rakennuksia, 

asuintaloja ja makasiineja, vastaten pitkälti 

rakennusten nykyistä sijoittumista. 

 

Kuntakokous teki 1885 esityksen Markkinapaikan järjestyssääntöehdotukseksi, joka koski rakentamista 

yhteismaille. Alueelle sai rakentaa asuntoja, varastoja ja kauppapuoteja yksityiseen käyttöön. 
Edellytyksenä oli torinpuolelle muodostuva suora linja siten, että ”tori sai yläpäässä saman leveyden kuin 

sillä nykyään on sekä ettei huoneita rakenneta aivan liki toisiinsa”. Kuvernöörin virasto jätti esityksen 

vahvistamatta. 
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http://www.vanhaplassi.fi/index.php/yleista/kartat 

Kartta 1869  

 

Kalle Myllylän laatima kartta olemassa 

olevista rakennuksista ja siihen liittyvä 

täydellinen luettelo.  

 

Kaksi toria, ”Tervatori” ja ”Kauppatori” 

ovat selvästi erillään. Kauppatori on 

rakennusten rajaama suorakulmio.  

 

Valokuvien perusteella markkinamökit oli 

rakennettu toisiinsa kiinni, pitkä sivu torille 

päin, ne olivat syvärunkoisia. Rakenne oli 

hirttä, usein pitkänurkkasalvoksella. lauta- 

tai pärekatto. Lähes kaikki olivat 

punamullattuja valkoisin nurkin ja 

listoituksin. Kauppatori muistutti 

kokkolalaista katunäkymää. Pohjoispääsää 

oli kapea ”Kalajoen Soukka Paikka”, jonka 

kautta tie jatkui kohti Tervatoria. Torien 

välillä oli 1885 kaksi suurta kauppakartanoa 

talousrakennuksineen: Raahen 

Kauppayhdistys ja  A. Santaholma).  

Tervatorin varrella oli rykelmissä sijaitsevia 

makasiineja, rannalla oli kaksi 

lastauslaituria, makasiinien vieressä 

verkkoketo. 

 

Suurin osa asuinrakennuksista sijaitsi 

alueen pohjoispäässä. Talousrakennukset 

olivat taempana, asuinrakennusten ja 

peltojen välissä.  
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5.5 Kalajokisuu teollistuu, markkinat hiipuvat 

Vuonna 1885 Plassilla oli yhteensä 171 rakennusta, joista 31 asuinrakennusta, 20 kauppapuotia ja 31 

makasiinia ja aittaa. Kalajoelle perustettiin vuonna 1885 metallivalimo, joka toimi Plassin eteläpuolella 

lähellä (1980: nyk. kunnansairaalaa) vuoteen 1912 saakka, jolloin se siirrettiin Kokkolaan.   Kauppias A. 

Santaholma perusti 1902 kivihiomon Plassin pohjoisrajan viereen. Mustaa graniittia oli jo viety Englantiin 

ja Skotlantiin. Toiminta päättyi 1918. 

 

A. Santaholma perusti 1903 Jokisuun höyrysahan.  Plassia vastapäätä joen vastarannalle oli Alb. Wolff 

perustanut Holman sahan, joka myöhemmin myytiin Santaholmalle ja lakkautettiin.  
 

Kalajoelle saapui kivimiehiä, sahatyöläisiä ym. eri puolilta Suomea. Markkinapaikka alkoi menettää 

merkitystään ja entiset puodit ja aitat muutettiin asunnoiksi. Sahatyöläiset ja muut vähävaraiset asuttivat 

alueen vaatimattomia rakennuksia.  

 

Vuonna 1921 markkinat siirrettiin Tervatorille. Kauppatorin luonne muuttui kun sen länsilaidalla olleita 

rakennuksia siirrettiin lähemmäksi tietä.   

 

5.6 Taajaväkinen yhdyskunta 

Vuonna 1898 annetun asetuksen mukaan voitiin kunnallislakiin vedoten maalaiskunnan alueelle 

muodostaa itsenäinen kunnallinen yhdyskunta taajahkon asutuksen olojen järjestämistä varten.  

Mittauskartoitus vuonna 1912 tehtiin, koska tarkoitus oli lunastaa Pohjan- ja Vasankarin kylien yhteiseltä 
lohkokunnalta markkinapaikan maa-alaa Kalajoen kunnalle alueen järjestämistä varten.  

 

Vt komissiomaanmittari Juho Haatajan laatima kaava noudattaa periaatteessa Plassin perinteistä 

rakennetta. Alueen runkona on vanha tielinja, joka Tervatorin kohdalla haarautuu kahdeksi. 

Poikittaissuuntaisesti on linjattu kuusi kujaa. Alue on jaettu 44 tonttiin, jotka muodostavat 12 

asuinkorttelia. Tervatorin merkitys lienee jo tuolloin vähentynyt.  

 

1916 kuulutettiin pakkolunastuksesta, joka koski 60 ”huoneen omistajaa”.  Kunnallislain ja asetuksen 

perusteella pakkolunastetusta alueesta muodostettiin Kauppala-niminen tila RNo 27, joka 1924 määrättiin 
taajaväkiseksi yhdyskunnaksi. 

 

5.7 1966 Ensimmäinen rakennuskaava  

Taajaväkiset yhdyskunnat lakkautettiin valtioneuvoston päätöksellä 1954-55. Samaan aikaan Kalajoen 

kunnanvaltuusto päätti myydä Kauppalan tilasta RNo 27 olevat tontit niiden haltijoille. Myynti koski 44 

tontin haltijaa. Vuonna 1958 säädetyn rakennuslain mukaisesti Plassille laadittiin rakennuskaava, jonka 

periaatteet vahvistettiin 1966. Teiden oikaiseminen ja vanhan rakennuskannan väistyminen olivat ajalle 

tyypillisiä periaatteita.  

 

Plassintien ja Markkinatien tienvarsiasutus olisi jäänyt tiealueelle. Plassin alueelle kaavoitettiin ALI ja ALK 

II kortteleita, markkinapaikka merkittiin toriksi ja Tervatorin makasiinit jäivät korttelin alle. Koko 

rakennuskanta oli ajateltu uudistettavaksi. Eteläosan vanhojen maatilojen tonteille oli kaavoitettu 
rivitaloja. 

 

Kaava-alueen uudisrakentuminen tapahtui sen verran hitaasti, että kun 1977 asetettiin toimikunta 

tutkimaan Plassin kehittämis- ja säilyttämismahdollisuuksia, edellytykset alueen säilymiselle olivat vielä 

olemassa.  Plassin säilyttämispyrkimykset kuvastavat aikansa uusia tavoitteita, joita mm. on ilmaistu 

Sisäasiainministeriön kaavoitusohjeissa 2/1977.  
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5.8 Plassin rakennushistoriallinen selvitys 1980 

Vuonna 1980 Museovirasto laati alueella rakennushistoriallisen selvityksen. Tekijät Härö ja Lounatvuori 

kirjoittavat: ”Nykyisellään Plassi muodostaa jonkin verran rikkonaisen ja hajanaisen kokonaisuuden. 

Kalajoen kaupallinen keskus on entistä selvemmin siirtynyt päätien eteläpuolelle, ja Plassin alue on jäänyt 

syrjään… Uudelleen kaavoituksen lähtökohtana tuleekin pitää alueen historiallisesti erittäin 

mielenkiintoisen kylärakenteen säilyttämistä ja sen kehitysmahdollisuuksien turvaamista. 

 

Museoviraston selvityksessä määriteltiin yksittäisten rakennusten suojelutavoitteet ja selvitettiin Plassin 
perinteisen rakenteen hahmottamisen kannalta keskeiset ominaispiirteet  

(Härö-Lounatvuori) 
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6. KYLÄKUVAN KEHITYS 1940-LUVULTA ETEENPÄIN  

Rakentaminen Kalajoen keskustassa oli vilkasta 1940-1950-luvuilla. Vanhojen puurakennusten tilalle ja 

vierelle nousi kaksikerroksisia rapattuja kivitaloja kaupan tarpeisiin. Yläkerrokset oli varattu asumiseen. 
Mittasuhteiltaan rakennukset sopeutuivat vanhojen puurakennusten rinnalle. Keski-Pohjanmaan 

maakuntalukemistossa v. 1959 Kalajoen sanotaan olevan maakuntamme kauneimpia ja parhaiten 

rakennettuja kyliä, joka on vilkas liikepaikka isoine kauppaliikkeineen.  

 

 
Ilmakuva postikortista noin vuodelta 1935. Kuva Veljekset Karhumäki Oy. 

 
Ilmakuva postikortista ylemmässä kuvassa n. vuonna 1935 ja alla 1950-luvun alusta. Kuva Veljekset Karhumäki Oy. 

Kalajoentien varren maisema on muuttumassa kyläraitista tiiviisti rakennetuksi kauppakaduksi. Kuvassa näkyy vasta 

osa 1950-luvulla rakennetista 2-kerroksisia liike- ja toimistorakennuksia. 
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Heti sodan jälkeen Kalajoella mainitaan toimineen 

mm. kaksi kirjakauppaa, kemikaalikauppa ja 

neljä matkustajakotia. Joen puolelle rakennettiin 

1950-luvulla joukko liiketaloja, jotka ovat yhä 

olemassa.  Sillanpäähän nousi mieskotiteollisuus-

koulun johtajan J. A. Männistön suunnittelema ja 

Sotainvalidien veljesliiton tilaama liiketalo, joka käsitti 
baarin, myymälän ja asuinhuoneiston. Talossa toimi 

aikanaan mm. ”Veljesmotti”. Kauppias A. G. Naatus 

rakennutti viereen Kesko Oy:n suunnitteleman 

liiketalon.  

 

Seuraavat kaksi 1950-luvun rakennusta ovat 

Männistön suunnittelemat Yrjänän ja Vilho 

Kortelaisen liike- ja asuintalot.  

 

Närhisen talo (a026) Ventelän ja vanhan paloaseman 

välissä on yksi komeimpia ja parhaiten tyylinsä 

säilyttäneitä 1950-luvun rakennuksia keskustassa. 

Talon rakennutti nimismies Yrjö Närhinen ja siihen tuli 

vastaanottotilat myös hänen hammaslääkäri-

vaimolleen. Erityisiä piirteitä ovat mm. julkisivun 

terastirappaus, kehystetty suuri maisemaikkuna, sekä 

sokkelin liuskekiviverhous.  

 

 

Shellin huoltoasema toimi nykyisen Alavieskan lasiasennuksen talossa. 

 

Kalajoen kristillinen kansanopisto perustettiin Kalajoen Pohjankylälle vuonna 1942. Kansanopistolle 

ostettiin Aurasen tila, joka oli osa vanhaa Anttilan kantatilaa. Opiston aloittaessa tilalla oli tulipalossa 

tuhoutuneen Anttilan keskikievarin paikalle vuonna 1916 rakennettu asuinrakennus. Paikalle siirrettiin 

lisäksi Ylivieskasta Kyösti Kallion syntymäkotiin kuulunut tallirakennus, josta tuli asuntola- ja 

opetusrakennus. Sodan aikana opiston rakennuksissa toimi Petsamon aluesairaala. A. Männistön 
suunnittelema uusi opistorakennus valmistui vuonna 1951. Vanha jugendtyylinen asuinrakennus purettiin 

1970-luvulla. Kristillinen opisto toimii nykyään Tyynelän talossa. 

 

Paloasema (a024) rakennettiin Poukkulan 

tontille vuonna 1952. Sinne siirtyi myös 

kunnanvaltuusto Säästöpankin tiloista. 

Nykyinen omistaja on laajentanut 

rakennusta ja perustanut siihen 

kauppaliikkeen. Kauniilla kirjavalla tiilellä 

verhoiltu tornilla varustettu rakennus on 
Kalajoentein maisemassa tunnusomainen. 
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Valtatie 8 oikaistiin kulkemaan vuonna 1956 valmistuneen Pappilan- l. Isonsillan kautta, joka jakoi 

vanhan jokirantaa seuranneen kirkonkylän kahtia. Autoistumisen kasvun myötä toteutettiin pääraitin 

perusparannus 1970-luvun alussa. Tietä levennettiin, korotettiin ja se sai kestopäällysteen. Vanha 

puukantinen kivipilarisilta korvattiin uudella vuonna 1972. 

 

6.1 Rakennuskaava 1966 

Ensimmäinen rakennuskaava keskustaajamaan vahvistettiin vuonna 1966. Ajan hengen vahvan 

kasvu-uskon mukaisesti keskustan kasvu ja liikenteen kehitys ylimitoitettiin. Olemassa olevaa 

rakennuskantaa ei huomioitu. Kaavan mukaan valmistui joitakin rakennuksia. 1960-luvulla 
rakennettiin myös kunnanvirasto ja valtion virastotalo. Paikalla on aiemmin sijainnut Törnvallin 

talo, joka nykyisin on Siltasaaressa kotiseutumuseona. 

 

Kaavaa uudistettiin kymmenen vuoden kuluttua. Kaavoitusta haluttiin toteuttaa tiivistämällä 

asutusta ja rakentamalla yksi- tai kaksikerroksisia rivi- tai kerrostaloja. Ensimmäiset rivitalot 

rakennettiin kunnan toimesta seurakunnalta ostetulle maalle. 1970-luvulta lähtien keskustaan on 

rakennettu joukko tasakattoisia liiketaloja vanhojen rakennusten tilalle. Vanhan sillan päässä 

nuoriseuran paikalla sijaitsee nyt osuuspankki ja Kelan paikallistoimisto. Kansallis- Osakepankin 

talon korvasi uusi tasakattoinen liiketalo. Vanhan säästöpankin viereen rakennettiin myös uusi 

pankkitalo. 
 

1970-luvulla ydinkeskustan painopiste alkoi siirtyä valtatien tuntumaan linja-autoaseman valmistuttua, 

jonka jälkeen vähitellen nykyiset kauppakeskittymät nousivat ympärille. Kuvalankulmaan rakennettiin 

uudet liiketalot. Myöhemmin ympärille nousivat Kauppajengi, Forum, Halpa-Halli ja Koppeli. Kaupallisen 

keskustan siirtyminen pois vanhan sillan ympäriltä on todennäköisesti hidastanut Kalajoentien vanhan 

rakennuskannan uusiutumista ja pelastanut osan vanhasta rakennuskannasta. 
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Kuvat Kalajoen rakennuskulttuuriselvitys 1996 
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 Kuvat Kalajoen rakennuskulttuuriselvitys 1996 
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7. KALAJOEN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA KAUPUNKIKUVA 
TÄNÄÄN 

Kuvaus alla on osin lainausta Sari Alajoen vanhat- rakennukset hankeen yhteydessä 2004-2005 laadituista selvityksistä. 

 

Kalajoen keskusta ei rakentunut ”kirkonkylään”, Etelänkylälle, vaan Pohjankylälle, joka jatkoi Plassin 

markkinapaikan kaupallista perintöä. Kalajoella kaupankäynnillä ja liiketoiminnalla on kautta historian 

ollut voimakas rooli. Historiallinen kerroksellisuus näkyykin kyläkuvassa yhä edelleen monella tavalla. 

Kalajoki, kuten niin moni muukin taajama ja kunta on syntynyt veden äärelle. Joki, meri ja niiden 

tarjoamat elinkeinot ovat houkutelleet ensimmäiset asukkaat asettumaan paikalle. Vanhimmat 

kerrostumat näkyvät perustiestössä ja asutuksen sijoittumisessa. Maanviljelys on väistynyt kauemmaksi, 

mutta asutus keskittyy edelleen jokirantaan ja pääväylien varsille. Kalajoentien pääraitin linjaus on 

suurimmalta osin ollut paikallaan satoja vuosia. Pääraitilta erkanevat tanhuat, jotka ennen johtivat 

talollisten viljelyksille ja metsäpalstoille, ovat nykyisin viihtyisiä omakoti ja rivitaloalueita. Tanhuiden 
nimiin on osa jo hävinneistä taloista jäänyt elämään. 

 

Rakennetussa ympäristössä vanhimmat, maa- ja karjatalouteen palautuvat kerrostumat näkyvät vanhojen 

kantatalojen säilyneissä pihapiireissä. Näitä ovat Ventelä - Naatus, Merenoja ja Jussila. Selkeämmin 

varhaisempaan kaupankäynnin historiaan lukeutuu Ojalan kiinteistö ja vanha osuuskaupan liikerakennus 

”Kultakala”. Säästöpankin talo ja vanha Pohjankylän kansakoulu kertovat aatteellisesta ja sivistyksellisestä 

heräämisestä. Vahvasti edustettuna ja yhä liikekäytössä ovat 1950-luvulla nousseet aikakaudelleen 

tyypilliset rapatut kaksikerroksiset asuin-liikerakennukset. 1960-luvun ja sitä myöhemmät kerrostumat 

ovat myös aktiivikäytössä linja-autoaseman liiketaloa lukuun ottamatta. Myös tyhjiä tontteja ja tilaa 
uudisrakentamiselle on vielä aivan ydinkeskustassakin Kalajoentien varrella. 

 

Kalajoen keskustaajamaa voi luonnehtia tänä päivänä omaleimaiseksi. Omaleimaiseksi sen tekee ennen 

kaikkea paikkakunnan historiasta kertova eri-ikäinen rakennuskanta – huolimatta siitä, että satojen 

muiden taajamien lailla Kalajoeltakin löytyvät toki samalla kaavalla toteutetut laatikkokaupat, 

huoltoasemarakennukset ja elementtirakennukset. Kalajoen keskusta on perinteisesti ollut hyvin vehreä 

ja puistomainen, alueella on ollut runsaasti puukujanteita, puutarhoja talojen edustoilla ja tietä rajaavia 

istutuksia. Siellä täällä muistumia ja merkkejä tästä puutarhamaisuudesta on yhä jäljellä. 

 

Plassi ja Santaholman alue 
 
Plassin vanha markkina-alue on ainutlaatuinen maamme historiassa, ja siksi myös luetteloitu 

valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Alueen vielä 1900-luvun alussa säilynyt aivan 

poikkeuksellinen kaupunkikuva, joka muodostui tiiviisti vieriviereen sijoittuvista kauppapuodeista ja 

aitoista, on säilynyt omaleimaisena ja tiiviinä. Vanhojen asuin- ja kauppapuotien ohella, on vanhoilla 

aitoilla ja talousrakennuksilla erityisen tärkeä rooli kaupunkikuvassa. Plassin rakennukset 

talousrakennuksineen on varsin karttavasti suojeltu asemakaavassa, mutta myös suojelun ulkopuolelle 

jätettyjä rakennuksia on tässä selvityksessä ehdotettu suojeltavaksi. Toisaalta on useita kaavassa 

suojeltuja rakennuksia purettu tai uusittu siten ettei vanhaa rakennusta enää ole tunnistettavissa.  

Rakennusten korjaaminen ja ylläpito rakennusten perinteistä ilmettä noudattaen, on muuttuvan käytön, 
ja tarpeiden varjossa sekä nykyisen laajan materiaalitarjonnan edessä haastavaa. Useiden rakennusten 

ilme on muuttunut korjausten yhteydessä, joskus merkittävästikin. Alueen suhde jokimaisemaan on 

vuosien saatossa muuttunut. Aiemmin kotieläinten laiduntamisen seurauksena avoimena säilynyt 

rantamaisema on kasvanut umpeen ja näkymiä joelle avautuu enää harvoista paikoista. Näitä tärkeitä 

paikkoja ovat Jokelan pappilan puistomainen ympäristö, Plassin pikkupuisto ja tori.  

 

Santaholman alue on muutoksen alla sahatoiminnan lakattua 1900-luvun lopulla. Rakentaminen on 2012 

käynnistynyt ensimmäisellä osa-alueella, ja seuraavalla alueella on asemakaavan laatiminen käynnissä. 

Yksittäisiä sahan tuotantorakennuksia, mm vanha paja ja höyläämö on suojeltu asemakaavassa mutta 
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pääosa teollisuusrakennuksista on jo purettu uuden asutuksen alta. Tältä ajalta on lisäksi muistumana 

joukko työväen asuntoja, sahan konttori sekä Havulan huvila. Santaholman 100 vuotta toiminut Jokisuun 

saha oli maanlaajuisesti merkittävä ja sen vaikutus Kalajoen ja Plassin kehitykseen on ollut valtaisa. Tältä 

teollisuusajalta säilyneillä muistoilla on siksi erityinen tärkeys kulttuuriympäristön osana.  

 

Etelänkylä 
Etelänkylän maisema on perinteistä kylärakennetta kiinnostavalla tavalla varioiva. Vanhalta Ylivieskaan 
johtaneelta pääraitilta erkanevat tanhuat edelleen maatiloille ja avoimen viljelymaiseman äärelle. Tällä 

aivan kirkonkylän tuntumaan sijoittuvalla alueella on maanviljelys säilynyt vahvana ja näkyvänä osana 

maisemaa. Eteläkyläntien varressa ovat suuret pohjalaistalot, Vanha Kärjä, Hietalan pappila, Ojala-Siipola 

ja Siipola, säilyttäneet hallitsevan asemansa maisemassa, uuden pientaloasutuksen sijoittuessa 

pienimittakaavaisempana hieman taaemmassa vanhojen tanhuiden varteen. Kaupunkikuvallisesti 

merkittäviä ovat myös nuorisoseuran talo ja viereinen Seuratupa. 

 

Kirkon ympäristön merkittävät muutokset käynnistyivät uuden sillan rakentamisen jälkeen 1956.  Uusi 

tielinjaus ja liikenneympyrän muuttivat kirkon edustan laajasti liikenteen hallitsemaksi alueeksi. Kirkko ja 

vanha kellotapuli ovat silti edelleen Kalajoen keskustan hallitsevia maamerkkejä, jotka näkyvät kauas 
maisemaan. 

 

Etelänkylän pohjoisosissa Vuorenkallion alueella on ympäristö muuttunut ja vanhaa säilynyttä 

rakennuskantaa on vähäisesti. Merkittävä on Kokkolantien reunassa sijaitseva Saaren vanha komea 

päärakennus. Vuorenkallion pohjoispuolella on rakenne perinteisestikin erilainen kuin etelässä. Yksittäiset 

tilat ovat sijoittuneet erilleen peltosaarekkeisiin ja myöhempinä asutuskeskittyminä. Hallitseva 

Holmantien linjaus on verrattain uusi eikä sen varteen ole muodostunut juurikaan asutusta. Näkymiä on 

vielä säilynyt sekä joen suuntaan että itäisille viljelyaukeille.  

 
Holmanperä 
Vanhan Holmantien varressa on säilynyt jonkin verran vanhempaa 1800-luvun , sekä 1800-1900-luvun 

vaihteen sahan aikaista rakennuskantaa. Vanhat rakennukset sijoittuvat tiiviisti tien reunoille, ja joen 

välitön läheisyys, jokitörmän kasvillisuus ja vanhat verkkoaitat luovat osaltaan alueelle erityistä 

identiteettiä.  
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8. RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ALUEKOKONAISUUDET  

 

Tässä selvityksessä on alueelta rajattu seuraavat rakennetun kulttuuriympäristön 
aluekokonaisuudet 

• Plassi ja Santaholman alue   

• Kirkon ja pappilan muodostama ”akseli” 

• Kalajoentien ja Kasarmintien kauppakatu 

• Etelänkylän maisema  

• Vanhan Holmantien asutus 
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Plassin�en maisema-pohjoisosa 

k074 Terratorin ympäristössä on säilynyt useita, 

osin hyvinkin vanhoja ai�oja. Osa aitoista on myö-

hemmin siirre�y nykyiselle paikoilleen. 

En�nen tervatori 

Tori oli alkuaan tervanmyyn%paikka, vuonna 1791 torilla oli jopa 115 terva-

ai�aa. Kauppatorilta markkinat siirre)in pide�äväksi tervatorille 1921. k072 Havula 

Santaholman sahanjohtajan 1912 rakenne�u ko-

mea jugendvaiku�einen huvila johon  lii�yy puisto-

mainen pihapiiri ja talousrakennuksia.  Havula toi-

mii nykyään museona. 

k070 Santaholman kon�ori 

1800-luvun alkupuolella rakenne�u ja 1950-luvulla 

pidenne�y vanha kauppakartano, joka tunnetaan 

Santaholman sahan kon�orina. Rakennus toimii 

nykyään kylätalona.   

A006 

Kaksikerroksinen myymälä- asuinrakennus raken-

ne)in en%sen kauppatorin alueelle 1950-luvulla. 

1979 rakennukseen sijoite)in vuokra-asuntoja. 

K128 Ollila 

Plassin%en varressa sijaitseva suuri 1850-luvulla 

rakenne�u  ja 1920-luvulla laajenne�u, jugendhen-

kinen asuinrakennus. Taustalla Kilpisen ja Tanskan 

talot. 

LIITE 5 
44/69



Kalajoen keskustan osa-yleiskaava  

Rakennetun kul�uuriympäristön selvitys STADIONARK 45 

K091 Jokelan pappila 

Paikalla on 1600-luvulta as% ollut pappila. Nykyinen mai-

semassa näkyväs% sijoi�uva taiteka�oinen pappilan ra-

kennus on vuodelta 1802 ja edelleen seurakunnan käy-

tössä. 

Plassin�en maisema- eteläosa 

K123 Pihlaja 

Tyypillinen 1900-luvun alun asuin- ja liikerakennus, 

jossa toimi Leh%sen leipomo ja kauppa 1950-luvulle 

saakka. 

k102 Pienelä 

Kylän vanha kanta%la. Vanha 1800-luvun alussa rakenne�u päärakennus 

edustaa paikkakunnalla harvinaisempaa karoliinisella pohjakaavalla 

varuste�ua , virkataloihin verra�avaa asuinrakennustyyppiä. Talossa on 

toiminut aikanaan myös majatalo ja 1800-1900-l vaihteessa piirilääkärin 

vastaano�o, ja sodan lopussa kulkutau%sairaala. 

a001 ”Kruunun puojin” vilja-ai�a on vuodelta 1753. 

se on siirre�y nykyiselle paikalleen Jokisuun koulun 

vierestä 1930-luvulla. 

K089 1939 valmistunut työväentalo, ns tea�eritalo, 

jossa on toiminut myöhemmin mm. työvaatetehdas. 

Rakennus  on  toiminut urheiluseuran kokoontumis-

%lana ja yhdistysten käytössä.  

K073 Jokisuun koulu 

1862 rakenne�u kruunun ai�ana alkujaan toiminut raken-

nus muute3in kouluksi 1927. Koulu lakkaute3in 2005 . 

Rakennuksessa toimii nykyään Kalajoen käsityökeskus. 

K032 Haarala/ Änkilä 

Kylän vanha kanta%la, jolla on toiminut 1600-luvulla 

kes%kievari. Paikka on myös ollut virkatalona ja kirk-

koherran asuntona. Nykyinen päärakennus lienee 

1830-luvulta. 
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Kalajoen�en pohjoisosan kaupunkikuva 

Kylän vanha pää"e, jonka varteen perinteises" maa"lojen ohella sijoi�ui erilaista 

kauppa– ja julkista toimintaa. Kaupunkikuvassa tunnusomaisia ovat  edelleen säily-

neet maa"lojen 1800-luvun rakennukset, joihin aikojen saatossa on sijoi�unut erilai-

sia kaupunkitoimintoja. Toisena säilyneenä aikakerrostumana korostuu 1950-luvun 

asuin– ja liikerakennukset. 

K316 Laitala/ Vanha– Jussila 

Kylän vanha kanta"la, jonka nykyinen päärakennus  

on tehty yhdistämällä 2 asuinrakennusta. 

a032 

Kokkolan"en sillan viereen sijoi�uvassa rapatussa funkishenki-

sessä en"sessä autohuoltoliikkeessä toimii nykyään lasiliike.  

A024 en�nen paloasema 

Kalajoen"en varteen sijoi�uva, 1952 valmistunut 

puna"iliverhoiltu en"nen paloaseman rakennus. 

K274 Naatus  ja k275 Ventelä  

1800-luvulla rakenne�u  ja 1930-luvun ulkoasussa oleva Naatuksen talo piharakennuksi-

neen muodostaa yhdessä viereisen Ventelän  rakennusten kanssa poikkeuksellisen hyvin 

ilmeeltään säilyneen ja Kalajoen kaupunkikuvalle tunnusomaisen 1800-luvun rakennus-

ryhmän. Ventelän jo 1500-luvulta tunnetuin "lan nykyiset rakennukset ovat vanhempia, 

vähintään 1800- luvun puolivälistä. Talossa toimi 1950-luvulla matkustajako".  

A025 Närhisen talo 

1950-luvun erityisiä tyylipiirteitä omaava,  nimis-

mies Yrjö Närhisen rakennu�ama asuinrakennus. 

K045  Pajula/ Honkakarin talo 

1930-luvulla rakenne�u 1920-luvun klassismia 

edustava rapa�u puutalo. Talossa on toiminut  

aikanaan puhelinkeskus, ja pos". Myöhemmin 

rakennuksessa toimi Honkakarin hautaustoimisto, 

johon lii�yi piharakennuksessa sijainnut kukka-

kauppa.  
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Kalajoen�en eteläosan kaupunkikuva 

Kylän vanha pää"e, jonka varteen perinteises" maa"lojen ohella sijoi�ui erilaista 

kauppa– ja julkista toimintaa. Kaupunkikuvassa tunnusomaisia ovat  edelleen säily-

neet maa"lojen 1800-luvun rakennukset, joihin aikojen saatossa on sijoi�unut erilai-

sia kaupunkitoimintoja. Toisena säilyneenä aikakerrostumana korostuu 1950-luvun 

asuin– ja liikerakennukset. 

A017  Kalajoen osuuskaupan uusi rakennus 

1940-luvun tai�eessa rakenne�u funk"onalis"nen 

liikerakennus, jonka toisessa kerroksessa aikanaan 

toimi ravintola Kultakala. ´Vierestä pure/in 1960-

luvulla vanha Osuuskaupan rakennus. 

K142 Säästöpankin rakennus 

Kaupunkikuvassa tunnusomaiseksi muodostunut 

1915 valmistunut jugendvaiku�einen en"nen säätö-

pankin rakennus, jossa  on aikanaan ollut myös kun-

nan viraston "loja. 

K179 Ojala ja K075 Pohjankylän koulu 

Ojala on suurikokoinen useiden laajennusten myötä nykyilmeensä 

saanut 1800-luvun lopun asuinrakennus, jossa aikanaan on mm. 

toiminut kauppa, kaupungin ensimmäinen elokuvatea�eri ja pos". 

Ojala muodostaa kaupunkikuvassa kiinnostavan parin viereisen , 

vuonna 1885 rakennetun en"sen, 1979 Kansalaisopiston käy�öön 

siirtyneen koulurakennuksen kanssa.  

A020, a021, a022, a018, 

Kalajoen�en 1950-luvun liikerakentaminen 

Kalajoen"en kaupunkikuvalle tunnusomaiseksi muo-

dostuneet rappauspintaiset 2 kerroksiset liike– ja 

asuinrakennukset  

K082  Kalajoen ko�seutumuseo 

Museo toimii en"sessä 1800-luvulla rakennetussa Törnvallin talossa, joka siir-

re/in paikalleen nykyisen kaupungintalon pihalta vuonna 1964. Kunnan omis-

tukseen siirtynyt talo eh" 1930-luvulta läh"en toimia monissa eri tehtävissä, 

mm. äi"ys-ja lastenneuvolana ja pääkirjastona.  
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K114 Vanha Kärjä 

Jo 1400-luvulta tunne�u $la, jonka nykyinen 1800-luvun 

puolivälissä rakenne�u komea, todennäköises$ virkataloksi 

alkuaan päärakennus edustaa alueen harvalukuista säätyläis-

rakennustyyppiä. 

Etelänkylän�en maisema 

K181 Ojala-Siipola 

Etelänkylän$en varteen sijoi�uva maakunnallises-

$ arvokas pohjalaistalo 1800-luvun alusta.  Tila 

tunnetaan jo 1500-luvulta. 

K090 Hietalan pappila                       

Maakunnallises$ merki�ävä, edustava pappilara-

kennus 1800-luvun alusta.          

K100 Seuratupa 

Edustava jugendvaiku�eita omaava, 1911 rakenne�u, 

sekä sisä- e�ä ulko-osiltaan alkuperäisyytensä hyvin 

säily�änyt en$nen seuratuparakennus. 

k078 Omatupa 

1930-luvulla paikalleen siirre�y ja klassisimin piir-

teitä saanut Suojeluskunnan en$nen toimitalo. 

Rakennus toimii nykyään nuorisotalona.     

K237 Siipola           

Osa Etelänkylän$etä rajaavien vanhojen 1800-luvun 

pohjalaistalojen rivistöä.  Kuuluu Kalajoen vanhoihin 

Etelänkylän$en maisemaa hallitsee muuten matalammasta rakenteesta 

selväs$ ero�uva komeiden vanhojen pohjalaistalojen rivi, jota täydentävät 

Mehtäkylän$en sillan pohjoispuolelle sijoi�uvat 1900-luvun alun yhdistysra-

kennuksen.  
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Etelänkylän	en rakenneu kuluurimaisema 

Ominaispiirteet  

Rakenne Nauhamainen avoin rakenne, jossa selväs# edelleen korostuu sarkajaon vaikutukset.  

  Ton&kadut lii�yvät kampamaisena rakenteena pää#ehen,  jä�äen väliin rakentama�omia avoimia alueita. 

  Rakentamista vain osi�ain #en joen puoleisella reunalla.  

  Maa#lojen #lakeskukset sijoi�uvat viljelyalueen reunaan … 

  Myöhemmin muodostuneesta täydentävästä pientaloasutuksesta huolima�a on vanha rakenne edelleen havai�avissa.   

 

Hierarkia Kyläkuvaa hallitsee #en reunaan sijoi�uvat vanhat suurikokoiset pohjalaistalot.  

  Muu rakentaminen sijoi�uu hieman etäämmälle kylä#estä ja jää selväs# alisteiseksi näille kyläkuvan aksenteille. 

 

Mi�akaava Tilojen säilyneet vanhat päärakennukset ero�uvat myöhemmästä pienimi�akaavaisesta asuntorakentamisesta.   

  Suurikokoiset maa#lan talousrakennukset sijoi�uvat etäämmälle #estä peltoaukean ääreen... 

 

Näkymät Nauhamaises# kohden Eteläkylän#etä sijoi�uvien rakennusryhmien välistä avautuu sätei�äises# näkymiä  

  avoimeen peltomaisemaan. 

  Tien ja joen välinen puistoalue on luonteeltaan avoin säily�äen näkymiä joelle ja joen vastakkaiselle puolelle 

 

Kul�uuriympäristön kannalta 

arvokas kohde 
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Vanhoja ilmakuvia Etelänkylän alueelta. Maisema oli nykyistä avoimempi, ja joen asema hallitseva. Kuvat Kalajoen Ko'seutuarkisto  
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K297 verkkovaja 

Kalarannassa säilyneistä  verkkovajoista vanhin on 

Tanskan verkkovaja 1800-luvulta.  

Vanhan Holman�en kyläkuva 

Laivaniemessä on ollut 1600– ja 1700-luvuilla laivanrakennuspaikka ja Kokkolan por-

vareiden 1952 rakentama pikiruukki. Rannalla toimi saha vuosina 1897-1928, jonka 

jäljiltä alueella on säilynyt vanha kon�orirakennus, vielä 1900-luvun lopulla alue�a 

leimanneista pienistä työntekijöiden mökeistä on useimmat hävinneet tai muute�u.  

Holman.en maisemassa ovat tunnusomaisia Ventoniemen .laan lii�yneet vanhat 

rakennukset.  

K257  Suviranta 

En.nen Juseliuksen sahan  kon�orirakennus 1900-

luvun alusta. 

K093 Peltola 

Tilan rakennukset on 1930-luvulla siirre�y nykyiselle 

paikalleen Vetoniemestä.  Rakennukset  näkyvät 

Holman.en maisemassa. 

K009 Haaparanta 

1910 rakenne�u hirsirunkoinen asuinrakennus si-

joi�uu joen puolelle aivan .elinjaan kiinni . 

K276 Ventoniemi  ja a057 Kalliomäki 

Ventoniemen talo on yksi Kalajoen vanhimpia. Nykyinen ,  ilmeises. 

1800-luvulla rakenne�u päärakennus, muodostaa maisemassa ko-

mean kokonaisuuden viereisen  kalliomäen 1800-luvun pääraken-

nuksen ja pihapiirin vanhojen talousrakennusten kanssa. 

Ventoniemi  ja Kalliomäki Holman.en maisemassa 
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Holman�en kyläkuva 

K093 Peltola 

Vanhan Holman$en varteen sijoi�uva 

Peltolan $lan rakennukset on 1930-luvulla 

siirre�y nykyiselle paikalleen Vetoniemes-

tä.   

Holman$en kyläkuvaa on avoin, maisemaa hallitsevat laajat 

viljelyalueet, joiden lomaan sijoi�uu sekä vanhempaa e�ä uu-

dempaa asutusta. Rakentaminen sijoi�uu yleensä etäälle myö-

hemmin toteutetusta suorasta $elinjauksesta. 

Ventoniemi  ja Kalliomäki Holman$en maisemassa 

k038 , a053, a054, Holman$en mutkassa 

on  kahden jälleenrakennuskauden ja 

kolmannen hieman vanhemman  raken-

nuksen muodostama pientaloryhmä. 

 

K272  

Puiston $lan pihapiiri sijoi�uu peltoaukean 

keskelle näkyväs$ Holman$en maisemaan. 
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9. ARVOT JA SUOJELUSUOSITUKSET 

 

Inventoinnin kohdekorteilla kuvatut kohteet edustavat sellaisia kulttuuriympäristön arvoja, joiden 
säilyminen niiden arvon ja ominaislaadun vaatimalla tavalla olisi turvattava.  Kohteiden yhteydessä arvio-

otsikon alla on lyhyt luonnehdinta ja perustelu kohteen arvolle. Kohteiden arvotus on tehty osana tätä 

selvitystyötä.  

 

Suojeluperusteet 

 

Kohteiden yhteyteen on kirjattu lyhyenä yhteenvetona kohteen erityiset suojelu- ja luettelointiperusteet. 

Tässä kohdassa on pyritty kuvaamaan niitä kohteen ominaispiirteitä, esim. harvinaisuus, tyypillisyys, 

arkkitehtoninen korkea laatu, erityinen kulttuurihistoriallinen arvo, asema maisemassa tms. johon suojelu 

perustuu. Suojeluperusteita tukee kolmijakoinen arvotus. Kohteen arvo ei määräydy yksin arvokriteerien 
lukumäärän mukaan, koska yksikin kriteeri voi olla hyvin vahva.   

 

Kohteiden arvotuksessa on käytetty seuraavia arvoperusteita:  

 

Kulttuurihistoriallinen arvo 

Kulttuurihistoriallinen arvo on laaja käsite jolla halutaan ilmaista että kohteen säilyttäminen aineellisen ja 

henkisen kulttuuriperinnön ilmentymänä on yhteisön kannalta toivottavaa.  

 

Rakennushistoriallinen arvo 

Rakennushistoriallinen arvo voi liittyä rakennuksen arkkitehtoniseen eheyteen tai ominaislaatuun, 

erityiseen rakennus-tekniseen ratkaisuun tai tiettyä, esimerkiksi paikkakunnan rakennusperinnettä 

ilmentävään toteutukseen, rakennuksen tyypillisyyteen tai harvinaislaatuun.  Rakennuksen erityinen 

käyttötarkoitus voi myös olla rakennushistoriallisen arvon peruste. 

 

Maisemallinen (kaupunkikuvallinen) arvo  

Rakennetussa ympäristössä merkittävä ja kulttuurimaisemaan vaikuttava tai ympäristökuvaa rikastuttava 

rakennus/ rakennusryhmä jonka säilyttäminen on maisemanäkymien tai kyläkuvan kannalta toivottavaa. 

 

 
Kohteet on luokiteltu erillisessä suojeluluettelossa kahteen luokkaan. Molempien luokkien kohteet 

sisältävät sellaisia kulttuuriympäristön arvoja, joita tulisi vaalia.  

Ensimmäinen luokka on esitetty suojeltavaksi kohdekohtaisilla sr- merkinnöillä, joilla varmistamaan 

kohteiden säilyminen ja niiden kulttuuriympäristön kannalta merkittävien arvojen säilyttämisen. Kohteilla 

on yleensä arvoa sekä laajemmin kaupunkikuvassa että yksittäisiän kohteina. Kohteet on merkitty 

luetteloon suojelusuosituksella sr.  

 

Toinen luokka (s) on esitetty suojeltavaksi erityisesti maisemallisista ja kaupunkikuvallisista näkökohdista. 

Näiden kohteiden suojelumääräyksessä tulisi korostaa kaupunkikuvan säilyttämistä. Muutoksia voidaan 

siksi edellistä ryhmää väljemmin sallia kaupunkikuvan kannalta toisarvoisilla puolilla. Edellytys 
kokonaisuuden säilymiselle on näidenkin kohteiden kohdalla yksittäisten kohteiden säilyttäminen.  

 

Plassin alueen rakennuskanta on varsin kattavasti suojeltu asemakaavassa, joka määrittelee suojelun tätä 

selvitystä ja yleiskaavaa tarkemmin. Tämä yleiskaavatasoinen selvitys ei esimerkiksi Plassin alueelle 

erityisen merkittävässä roolissa olevien talousrakennusten osalta ole kattava.  Tulevien 

asemakaavamuutosten yhteydessä tulee mahdolliset muutokset rakennetun kulttuuriympäristön suojelun 

osalta siksi erikseen tarkemmin selvittää.  
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Käsitteitä 

 

Kulttuuriympäristö 

Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät 

kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen 

suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. 

Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan kuvata käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu 

kulttuuriympäristö. Tämä selvitystyö käsittelee rakennettua kulttuuriympäristöä. 

 

Inventointi 

Inventointi on esimerkiksi rakennettua ympäristöä koskevan tiedon hankintaa ja tallentamista. Inventointi 

jakautuu tiedon kokoamiseen esimerkiksi kirjallisuus- ja arkistolähteistä ja maastohavaintojen avulla. 

Inventointiin voidaan liittää selvitys alueiden ja kohteiden arvoista.  

 

Selvitys 

Alueen tai kohteen historian, ominaisuuksien, toiminnan tai fyysisten piirteiden muutosten kuvaamista 

ja selvittämistä mm. maastokäynteihin ja arkistolähteisiin perustuen. Selvitys sisältää yleensä 
johtopäätöksiä ja yhteenvetoja alueiden tai kohteiden arvosta (esimerkiksi maisemaselvitys, 

rakennushistoriallinen selvitys, kaavojen edellyttämät selvitykset). 

 

Arvo ja merkittävyys 

Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä puhutaan mm. 

historiallisista, rakennushistoriallisista, arkkitehtonisista, rakennusteknisistä, taiteellisista ja 

maisemallisista arvoista. Kohteen arvon määrittämisessä (arkikielessä myös arvottaminen) käytetään 

vakiintuneita kriteerejä. Alueiden ja kohteiden hoito ja suojelu perustuu tunnistettuihin arvoihin ja niiden 

valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikalliseen merkittävyyteen. 

 
(www. rakennusperintö.fi) 
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Reetta.  

Etelänkylän maisema-analyysi ja maisemanhoitosuunnitelma 

Oulun seudun AMK Luonnonvara-alan yksikkö 
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Valtakunnalisten maankäyttötavoitteiden
mukainen kulttuuriympäristö(RKY 2009)
A Kalajoen Pappila
B Plassin vanha markkinapaikka

Maakunnallisesti merkittävä
maisema-alue tai kulttuuriympäristö
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava)
C Pitkäsenkylä-Tynkä
D Hiekkasärkät-Rahja

Rakennetun kulttuuriympäristön
aluekokonaisuus (inventointi 2013)

Kirkkolain mukaan suojeltu kohde

RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
ARVOT

Asemakaavassa suojeltu kohde

Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta
merkittävä kohde
(paikallisesti merkittävät kohteet,
inventointi 2013)

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti
merkittävät kohteet kaava-alueella
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava)

1. Plassi
2. Havula, Plassintie
3. Jokelan pappila, Pohjankylä Kalajoki kk
4. Kalajoen kirkko ja tapuli
5. Merenoja
6. Naatus ja Ventelä
7. Laitala, Pohjankylä
8. Ojala, Pohjankylä
9. Pohjankylän koulu
10. Pahikkala
12. Kalajoen Osuuskaupan vanha rakennus
13. Kalajoen kotiseutumuseo, Siltasaari
14. Mökkikangas, Pohjankylä
15. Hietalan pappila
16. Ojala-Siipola
17. Kärjän talo,
18. Etelänkylän vanha koulu
19. Pitkäsenkylä
20. Holmanperä
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Rakennetun kulttuuriympäristön
aluekokonaisuus (inventointi 2013)

1 Plassin alue ja vanha markkinakatu
2 Plassintien pohjoisosan vanhat maatilat

ja torpat
3 Vanhan Holmantien varren asutus
4 Kirkon ympäristö
5 Kalajoentien kauppakatu
6 Etelänkyläntien maisema

Alueen identiteetin ja kaupunkikuvan kannalta
erityisen merkittävä rakennetun
kultturiympäristön kohde

1 Plassi
k072 Havula
a028 Tervatorin suola-aitat
k070 Santaholman konttori
k089 Vanha työväentalo
a001 Kruunun puoji
k073 Jokisuun koulu
k091 Jokelan pappila

Plassin markkinakadun varren vanha
rakennuskanta kokonaisuudessaan

062 Santaholman voimalaitos ja savupiippu

4 Kirkon ympäristö
a061 Kirkko ja kellotapuli

5 Kalajoentien kauppakatu

k316 Laitala
k274 Naatus ja k275Ventelä
a024 Vanha paloasema
k179 Ojala ja k075 Pohjankylän vanha koulu
k142 Säästöpankin rakennus
a017 Kalajoen Osuuskaupan vanha rakennus
k082 Kalajoen kotiseutumuseo
Kalajoentien varren 1950-luvun asuin- ja
liikerakentaminen

6 Etelänkyläntien maisema
k100 Seurantupa
k078 Omatupa/ ent. Suojeluskunnan talo
k237 Siipola
k181 Ojala- Siipola
k090 Hietalan pappila
k114 Vanha Kärjä

k080 Vanha kunnalliskoti
k087 Vuorenkallion koulu
k071 Etelänkylän koulu
Muu rakennetun kulttuuriympäristön
kannalta merkittävä kohde

Tärkeä näkymäsuunta avoimeen
maisemaan

RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
ALUEELLINEN IDENTITEETTI

Säilynyt vanha tärkeä maantie

Säilynyt muu vanha tielinjaus

(Pitäjänkartta 1842)

vanha markkina- /kauppakatu

(Plassintie ja Kalajoentie )
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Etelänkyläntien maisemaa hallitsee komeiden vanhojen
pohjalaistalojen rivi, jota täydentää Mehtäkyläntien sillan
pohjoispuolelle sijoittuvat 1900-luvun alun yhdistys-
rakennuksen. Myöhempi täydennysrakentaminen liittyy
kampamaisena rakenteena päätiehen. Kyläkuvalle ovat
tunnusomaisia rakennusryhmien välistä viljelymaisemaan ja
joelle avautuvat näkymät.

Kirkko ja Jokelan pappila ovat voimakkaita
maamerkkejä maisemassa.

Tiiviisti ja pienimittakaavaisesti
rakennettu Vanhan Holmantien
kyläkuva on alueen teollisen ja
agraarin historian seurauksena
muodostunut omaleimaiseksi.

Santaholman vanha saha-alue
on muutoksen alla

Plassin poikkeuksellisen hyvin säilynyt
vanha markkina-alue on valtakunnallisesti
merkittävä kultturiympäristö.

Kalajoentien kauppakadun
nykyilmeessä korostuu 1950-luvun
asuin-ja liikerakentaminen, vanhat
1800-luvun rakennukset tuovat
arvokasta ja identiteettiä
vahvistavaa kerroksellisuutta
kaupunkikuvaan.
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Kalajoen kaupunki, keskustan osayleiskaava 

Liite rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen: 

Kohdeluettelo ja suojelusuositukset 

‐  Sr‐suojelusuositus: Rakennus‐ tai kulttuurihistoriallisesti arvokas 

rakennus tai rakennusryhmä (7 sivua) 

‐  S‐suojelusuositus: Rakennus tai rakennusryhmä, jolla on kylä‐ tai 

kaupunkikuvallista arvoa (2 sivua) 

 

Stadionark 8.12.2014 
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a001 x x x x aitta Kruunun Puoji Plassitie 7 x x x
Plassin alueeseen ja Raahentien maisemaan liittyvä 1700-
luvulla rakennettu komea vilja-makasiini.

a006 x x x
asuin- ja 
liikerakennus   Osuuskauppa Markkinatie 28 x x

Plassin alueeseen kuuluva, arkkitehtuuriltaan sodanjälkeisen 
modernismin tunnusomaisia piirteitä edustava asuin- ja 
myymälärakennus.

a007 x x x x
asuin- ja 
liikerakennus   Tiiperin Tupa Markkinatie 29 x x

Kuutiomainen, tasakattoista modernistista rakennusihannetta 
edustava tunnusomainen rakennus Plassintien katukuvassa.

a008 x x x x

entinen 
kauppapuoti, nyk. 
asuinrakennus Soukkapaikka Markkinatie 30 x x x

Plassin alueeseen liittyvä ja vanhan markkinatorin laidalle 
sijoittunut 1800-luvun alun markkinapuoti, jossa on aikanaan 
toiminut mm. kahvila.

a010 x x x x museo, aitta Kalamuseo, aitat Plassintie 34 x x x

Näkyvällä paikalla Plassin markkinapaikan eteläreunalla 
sijaitsevat kaksi museokäytössä olevaa vanhaa 
makasiinirakennusta.

a011 x x x x asuinrakennus Eroma Markkinatie 41 x

Plassin alueeseen liittyvä, Santaholman 1950-luvulla 
rakennuttama sopusuhtainen ja ympäristöönsä hyvin sopiva 
asuinrakennus.

a016 x x x x

ent. markkina-
mökki nyk. 
asuinrakennus

Antti Takalon 
mökki

Soukkakuja 3, 
Takatie x x

Plassin rakennushistoriallisesti merkittävimpiä, säilyneitä 
markkinamökkejä. 

a024 x

asuin- ja 
liikerakennus, 
entinen paloasema Kalajoentie 18 x x

Kalajoentien tunnusomaiseen katukuvaan liittyvä 
aikakautensa tyylipiirteitä hyvin edustava 1950-luvun entinen 
paloaseman rakennus.

a025 x asuinrakennus Närhisen talo Kalajoentie 16 x x

Kalajoentien varteen sijoittuva 1950-luvun hienostuneita 
yksityiskohtia omaava ja ilmeensä hyvin säilyttänyt 
rappauspintainen 2-kerroksinen asuinrakennus. Liittyy 
Kalajoentien kauppakadun maisemakokonaisuuteen.

a026 x x x x paja Santaholmantie x

Santaholman teollisuushistorian kannalta arvokas paja-
rakennus. Paja on yksi harvoista säilyneistä sahan aikaisista 
teollisuusrakennuksista. Liittyy Plassin ja Santaholman 
alueisiin.

a029 x x x
teollisuus- ja 
varastorakennus

Nikkarintupa, 
höyläämö ja 
höylätavarasuuli Santaholmantie x x

Plassin ja Santaholman sahan alueeseen liittyvät, alueen 
teollisuushistoriaan kytkeytyvät teollisuus- ja 
varastorakennukset.

a032 x liikerakennus 
Kasarmintie 8/ 
Kokkolantie x x

Maisemallisesti erittäin keskeiselle paikalle, Kokkolantien 
sillan viereen ja Jokelan Pappilaa vastapäätä, sijoittuva 1940-
luvun funkkisvaikutteita omaava ja liikerakennus. Ilmeeltään 
hyvin säilynyt rakennus on edustava esimerkki Kalajoen 
kaupunkikuvalle ominaisesta 1940-1950-luvun 
liikerakentamisesta.

a035 x koulurakennus
Pohjankylän 
koulu Kalajoentie x x

1950-luvulla rakennettu 3-kerroksinen aikakaudelleen 
tyypillinen rappaus- ja tiilipintainen satulakattoinen 
koulurakennus, johon liittyy laajoja myöhempiä laajennuksia.  

a042 x x asuinrakennus Kalajoentie x x x

Kalajoentien maisemaan liittyvä 1910-paikkeilla nykyiselle 
paikalleen siirretty, hyvin ilmeensä säilyttänyt huvilamaisia 
piirteitä omaava asuinrakennus.

a043 x asuinrakennus Raudasojan talo Pikkulantie x

Pientaloalueen keskellä ilmeeltään hyvin säilynyt 1900-luvun 
asuinrakennus. Muodostaa parin vastapäätä Pikkulantien 
itäpuolella säilyneen rakennuksen kanssa.

a044 x aitta Jätkänpolku x x x

Pientalon pihapiiriin myöhemmin siirretty komea vanha 2-
kerroksinen hirsiaitta.

a050 x aitta Lepistöntie 29 x x

Lepistöntien maisemaan sijoittuva entisen sotilastorpan 
pihapiirissä säilynyt vanha hirsiaitta.

a055 x asuinrakennus
Holmanperäntie 
36 x x

Holmanperän 1900-luvun alun asutukseen liittyvä pientila, 
jolla on ilmeeltään hyvin säilynyt asuinrakennus ja 
kokonaisuutta täydentävät talousrakennukset.

a059 x ruumishuone Kappelintie x x x

Puistomaiseen maisemaan hautausmaan ja kappelin 
yhteyteen sijoittuva 1891 valmistunut ruumishuone. 

a060 x aitta Eemintie 3 x x x

Kokkolantien maisemassa näkyvä 1800-luvun hyvin säilynyt 
hirsiaitta.

a061 x x x x kirkko ja tapuli Etelänkyläntie 1 x x x

1879 valmistunut uusgotiikkaa edustava punatiilinen kirkko 
sekä puurakenteinen tapuli vuodelta 1815.

a062 x x
voimalaitos ja 
piippu Taapelitie x x

Santaholman teollisuushistorian kannalta merkittävä ja yksin 
avoimen maiseman keskellä säilynyt ilmeeltään pelkistetty ja 
veistosmainen voimalaitos ja savupiippu.

a066 x x asuinrakennus
Nuoranperäntie 
58 x x

Eteläkylän maisemaan sijoittuva hyvin perinteisen ilmeensä 
säilyttänyt 1920-30-luvun pientalo. 

k007 x x x  x vapaa-ajanasunto Terttula Tervakuja 3 x x x

Katukuvassa näkyvästi sijoittuva, valtakunnallisesti 
arvokkaaseen Plassin alueeseen liittyvä 1930-luvun 
asuinrakennus.  
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k009 x x asuinrakennus Haaparanta
Vanha Holmantie 
53 x x

Ilmeeltään hyvin säilyneet ja kyläkuvassa näkyvästi sijoittuva 
1910-luvun asuinrakennus piharakennuksineen. Rakennus 
liittyy Vanhan Holmantien varteen, 1900-luvun alussa 
muodostuneeseen sahateollisuuteen liittyneeseen 
asutukseen.

k012 x x asuinrakennus
Keskinaatus 
19:33

Etelänkyläntie 
291 x x x

Etelänkyläntien varteen näkyvästi sijoittuva 1870-luvulla 
rakennettu ja 1930-luvulla uudistettu maatilan päärakennus.

k017 x asuinrakennus Päivälä 14:5
Rinnetie 
2/Kalajoentie x

Kalajoentien kauppakadun varteen näkyvästi sijoittuva 
1900luvun alun asuinrakennus, liittyy kadun perinteiseen 
vanhempaan rakennuskerrostumaan.

k022 x x x asuinrakennus Tuomi 16:32 Venetie 2 x x

Plassin alueeseen liittyvä pieni asuinrakennus, jota 
myöhemmin on laajennettu, laajennuksen ilme ei ole säilynyt 
korjauksissa.

k023 x asuinrakennus Asuntola  8:74 Koulutie 6 x x
Vanhempi 1930-40-luvun asuntolatyyppinen 2-kerroksinen 
asuinrakennus.  

k032 x x x x
asuinrakennus, 
pihapiiri, aitta Haarala, Änkilä Plassintie 20 x x x

Näkyvällä paikalla Plassintien reunassa sijaitseva vanha 
kantatila , jolla on  säilynyt 1800- luvun päärakennus ja 
suurikokoinen aitta. Runsaasti rakennushistoriallisia, 
kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja.

k033 x x x x asuinrakennus

 Puistola / 
"Amerikan Antin 
talo" Plassintie 16 x x

Plassin markkinapaikan läheisyyteen sijoittuva komea 1800-
luvun asuinrakennus.

k035 x x asuinrakennus Kulmala Vanha Holmantie  x x

Ilmeeltään hyvin säilynyt 1800-luvun pieni asuinrakennus. 
Rakennus liittyy Vanhan Holmantien varren ja Vetoniemen  
tilan vanhaan asutukseen.

k047 x x x x asuinrakennus Kuvakulma
Markkinatie 21 as. 
1-4 x x

Plassin alueeseen liittyvä kohde. Asuinrakennukset sijaitsevat 
näkyvästi Plassintien ja Markkinatien risteyksessä ja 
edustavat perinteistä rakennustapaa.

k049 x asuinrakennus Marttala Marttilantie 18 x x
Kauniisti maisemaan ja vanhan kylätien varteen sijoittuva 
vanhempi 1900-luvun alun maatilan pihapiiri. 

k062 x
asuinrakennus, 
maatilan pihapiiri Alila Ojalantie 8 x x

Maisemassa näkyvästi sijoittuva vanha maatilan pihapiiri, 
jossa on kauniin kokonaisuuden muodostava hieman 
korjauksissa muuttunut päärakennus,  talli-/puojirakennus 
sekä  aitta- ja liiterirakennus

k063 x x x x asuinrakennus Vieri Plassintie 55 x x
Santaholman Jokisuun sahaan liittyvä asuinrakennus 
Plassintien varrella.

k068 x x x x asuinrakennus Tähtelä Santaholmantie x x

Plassin torin maisemaan sijoittuva Santaholman sahan 
entinen ruokalan rakennus, joka on yksi harvoja sahan 
säilyneitä rakennuksia.

k069 x x x  

entinen asuin- ja 
liikerakennus, nyk. 
koulu Tyynelä 10:5 Kasarmintie 6 x x x

Kasarmintien varressa kaupunkikuvallisesti tärkeälle paikalle 
sijoittuva ilmeeltään hyvin säilynyt 1800-luvun lopun asuin- ja 
liikerakennus, joka nykyään on opistokäytössä. Muodostaa 
kaupunkikuvalle tunnusomaisen perinteisen kokonaisuuden 
viereisten Honkakarin ja Laitalan (Jussila) kanssa.

k070 x x x x

entinen konttori, 
nyk. 
yhdistyskäytössä

Santaholman 
toim.rak Plassintie x x x

Plassin alueeseen liittyvä entinen 1800-luvulla rakennettu 
kauppakartano, joka myöhemmin toimi Santaholman sahan 
konttorina.

k071 x x koulu Eteläkyläntie x x x

Maisemassa näkyvästi sijoittuva, yleisilmeeltään hyvin 
säilynyt edustava 1920-luvun taitekattoinen koulurakennus. 

k072 x x x x
asuinrakennus, 
nykyään museo Havula Plassintie 56 x x x

Plassin alueeseen liittyvä, Santaholman sahan omistajan 
itselleen rakennuttama 1912 valmistunut komea 
jugendtyylinen huvilamainen asuinrakennus ja siihen liittyvä 
puistomainen pihapiiri piharakennuksineen.

k073 x x x x koulu Jokisuu Raahentie 1 x x x

Näkyvällä paikalla Plassin alueen reunalla sijaitseva 1861 
kruunun aitaksi rakennettu aumakattoinen rakennus, joka 
1927 muutettiin koulurakennukseksi.

k074 x x x x aitat, museo Plassintie 47 x x x

Plassin vanhan tervatorin reunalle sijoittuva ryhmä hyvin 
vanhoja verkkovajoja ja aittoja sekä markkinaputkaan toiminut 
”Kistu”.

k075 x x x x koulu Rahkola Kalajoentie 26 x x x

Kalajoentien varressa sijaitseva entinen Pohjankylän koulu, 
joka nykyään on kansalaisopiston käytössä. Rakennus 
muodostaa viereisen Ojalan asuin- ja liikerakennuksen 
kanssa kaupunkikuvassa kiinnostavan 1800-luvun 
monivaiheista kaupunkirakentamista edustavan 
kokonaisuuden. Maisemakokonaisuuteen liittyy rakennusten 
edustan puistoalue, joka tuo vehreyttä Kalajoentien 
kaupunkikuvaan.

k078 x x

entinen 
suojeluskuntatalony
k. nuorisotalo

Omatupa, 
Kansalaisopisto Etelänkyläntie 42 x x x

Nykyiselle paikalleen 1930 siirretty klassismin vaikutteita 
omaava kaksikerroksinen entinen suojeluskunnan toimitalo. 
Rakennus toimii nykyään nuorisotalona.
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k080 x
päiväkoti, entinen 
kunnalliskoti   

Rahkolan 
kunnalliskoti Lankilantie 48 x x x

Ilmeeltään ja mittasuhteiltaan poikkeuksellisen komea 1920-
luvun klassismin aiheita omaava entinen kunnalliskodin 
rakennus. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi piharakennus ja 
suurikokoinen säterikattoinen sementtitiilinavetta.   

k081 x sairaala kunnalliskoti Plassintie 5 x x

Aikakauden ilmeensä hyvin säilyttänyt 1950-luvun 
sairaalarakennus joka Pohjankylän koulun parina, sijoittuu 
näkyvästi Plassintien ja Kalajoen maisemaan.

k082 x x  x  museo Siltasaari Siltasaari x x x

Museona nykyään toimiva vanha ilmeeltään hyvin säilynyt 
pohjalaistalo.

k084 x
asuinrakennus 
pihapiireineen Saari Temperintie 7 x x x

Kylän vanha kantatila jonka pihapiirissä on näkyvästi 
Kokkolantien maisemaan ja kirkon lähipiiriin sijoittuva vanha 
1800-luvun pitkänurkkainen asuinrakennus ja hirsiaitta. 
Kokonaisuutta täydentää ja pihapiiriä rajaa suurikokoinen 
talousrakennus.

k087 x koulu Vuorenkallio Nikkarintie 15 x x x

Puistomaiseen avoimeen maisemaan komeasti sijoittuva 
1920-luvun klassismin piirteitä omaava kaksikerroksinen 
kansakoulurakennus.

k089 x x x x Teatteritalo Äyräs Plassintie x x x
Plassin alueeseen liittyvä 1939 valmistunut klassisimin 
vaikutteita omaava entinen työväentalo ja teatteritalo. 

k090 x x
entinen pappila 
pihapiireineen Hietala Ahmantie x x x

Ilmeeltään hyvin säilynyt 1800-luvun alussa rakennettu, 
maakunnallisesti arvokas entinen pappila. Kohde kuuluu 
Siipolan, Ojala-Siipolan ja Kärjän ohella Etelänkyläntien 
varressa säilyneiden vanhojen pohjalaistalojen ryhmään.

k091 x x x x
pappila 
pihapiireineen Jokela Plassintie 2 x x x

Kirkkoherranpappilan 1802 valmistunut mansardikattoinen 
päärakennus on yksi harvoja kustavilaisia pappilarakennuksia 
maassamme, ja Kalajoen kirkonseudun vanhimpia 
rakennuksia. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi pihapiiriä rajaavat 
Malmbergin tupa, renki- ja leivintupa sekä piha- ja puistoalue.

k095 x asuinrakennus Mäkirinne Rahatie  x x
Keskustan kyläkuvassa näkyvästi sijoittuva hyvin ilmeensä 
säilyttänyt 1800-luvun lopun asuinrakennus.

k100 x rauhanyhdistys Etelänkyläntie 38 x x x

Erittäin edustava, sekä sisä- että ulko-osiltaan 
alkuperäisyytensä hyvin säilyttänyt entinen 
seuratuparakennus. 

k101 x  asuinrakennus Kurikkala Kurikkalantanhua x x x

Ilmeeltään hyvin säilynyt, ja kauniin kokonaisuuden 
muodostava 1800-1900-luvun vaihteen asuinrakennus.  
Kokonaisuuteen liittyy pihapiirin kolme talousrakennusta.

k102 x x x x
asuinrakennus, 
talousrakennuk-sia Pienelä Plassintie 14 x x x

Plassin alueeseen kuuluva maisemassa näkyvästi sijoittuva 
pihapiiri, johon kuuluu useita 1800-luvun asuin- ja 
talousrakennuksia. Päärakennus edustaa paikkakunnalla 
harvinaisempaa karoliinisella pohjakaavalla varustettua , 
virkataloihin verrattavaa asuinrakennustyyppiä. Myös 
historiallista merkitystä.

k103 x x x asuinrakennus Puistola 
Plassintie, 
Taaplarinkuja x

Plassin alueeseen kuuluva Havulan tilaa vastapäätä sijaitseva 
pieni kapearunkoinen myöhemmissä korjauksissa uudistettu 
asuinrakennus.

k104 x x x x asuinrakennus Kilpisen talo Kannelkuja 1 x x
Plassin vanhan tervatorin reunalle sijoittuva, alueen 
vanhimpiin lukeutuva asuinrakennus vuodelta 1860.

k105 x x asuinrakennus Kivioja Kiviojantie 25 x x

Kalajoen keskustan lähiympäristön kantatiloihin kuuluva 1754 
perustettu tila, jonka tilakeskus sijoittuu näkyvästi Kalajoentien 
maisemaan. Arvokkaaseen  kokonaisuuteen kuuluu vanha 
sisäpuolisesti ja ulkoiselta ilmeeltään hyvin säilynyt 
päärakennus vuodelta 1862 sekä hirsiaitta samalta ajalta.

k107 x asuinrakennus Alkula Lepistöntie 15 x x

Lepistöntien maisemaan sijoittuva kokonaisuutena 
poikkeuksellisen hyvin säilynyt maatilan pihapiiri jossa on 
useita 1800-luvun rakennuksia. Tien reunassa oleva 
pitkänurkkainen päärakennus on korjauksissa ilmeeltään 
jonkin verran muuttunut.

k108 x asuinrakennus Niemi 
Vihasniementie 
16 x x

Peltoaukean keskelle sijoittuva vanha, arviolta 1900-luvun 
alussa rakennettu ja alkuperäisenä säilynyt  kauniita 
yksityiskohtia omaava asuinrakennus ja sauna.

k113 x asuinrakennus Juhola Kurikkalantanhua x

Viereisen Kurikkalan kanssa maisemassa parin muodostava 
korjauksissa ilmeeltään jonkin verran muuttunut vanhempi 
asuinrakennus.

k114 x x x asuinrakennus Vanha Kärjä Kärjäntie 4 x x x

Rakennus on poikkeuksellisen komea ja kookas, 
todennäköisesti virkataloksi alkuaan rakennettu ja siten 
edustaa alueen harvalukuista säätyläisrakennustyyppiä. 
Rakennus on maakunnallisesti arvokas kohde ja kuuluu 
Siipolan, Ojala-Siipolan ja Hietalan ohella Etelänkyläntien 
varressa säilyneiden vanhojen pohjalaistalojen ryhmään.
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k118 x
asuinrakennus 
pihapiireineen Hiekka Mehtäkyläntie 18 x x

1900-luvun alun maatilan päärakennus pihapiireineen, jonka 
ilmettä on myöhemmät korjaukset jonkin verran muuttanut.

k122 x x asuinrakennus Mantila Kalajoentie 299 x x x

Maamerkkinä Kalajoentien varteen sijoittuva 1800-luvun 
asuinrakennus, johon liittyy merkittävää paikallishistoriallista 
arvoa. Rakennus on hahmoltaan perinteinen matalahko 
hirsirakennus, jonka ilmettä ovat jonkin verran muuttaneet 
myöhemmät muutostyöt. 

k123 x x x x asuinrakennus Lehtisen talo
Plassintie/Pikkula
ntie 1 x x x

Plassin alueeseen liittyvä 1800-luvun lopussa rakennettu 
entinen ruokala- ja leipomorakennus. Runsaasti 
rakennushistoriallisia, historiallisia tai maisemallisia arvoja.

k127 x asuinrakennus Lankila Antontie 1 x x

Kylän vanha kantatila, jolla on säilynyt Lankilantien 
maisemassa näkyvästi ja tunnusomaisina sijoittuvat kaksi 
1800-luvun asuinrakennusta sekä pieni hirsiaitta. Muodostaa 
kokonaisuuden vieressä säilyneiden Puistolan ja Takalo-
Rahkolan talojen kanssa.

k128 x x x x asuinrakennus Ollila Plassintie 45 x x x

Plassin alueeseen kuuluva Tervatorin reunalla sijaitseva 
suurikokoinen 1800-luvulla rakennettu ja 1920-luvulla 
uudistettu asuinrakennus, sekä pihapiirin 1800-luvun hirsiaitta 
ja varastorakennus.

k134 x asuinrakennus Marjala 1:118
Karjantie/ 
Holmantie x x

Holmantien maisemassa näkyvä 1920-luvun perinteisen 
ilmeensä hyvin säilyttänyt pientila.

k138 x asuinrakennus Vanha -Ylänkö Siipolanrinne 4 x

Etelänkylään sijoittuva Vanha Ylänkö on Siipolan vieressä 
sijaitseva vanhempi myöhemmissä korjauksissa hieman 
muuttunut asuinrakennus.

k141 x asuinrakennus Asuntola Koulutie 19 x x
Koulutien varteen sijoittuva ilmeeltään omaperäinen, 2-
kerroksinen funkisvaikutteita omaava asuinrakennus. 

k142 x x
liike- ja 
asuinrakennus  

Omapohja 
(Moisala), Vanha 
säästöpankki Rahatie 2 x x x

Kalajoentien varressa sijaitseva ja maisemassa 
tunnusomaiseksi muodostunut, 1915 valmistunut entinen 
säästöpankin rakennus. Rakennus on Kalajoen keskustan 
ainoa säilynyt jugend-piirteitä omaava rakennus. 

k145 x x  x x
liike- ja 
asuinrakennus  Finnilän kauppa Plassintie 39 x x

Plassin tien maisemassa säilynyt, entisen markkinapaikan 
reunalla sijainnut 1800-luvun kauppapuoti, jonka ilme on 
korjauksissa muuttunut.

k147 x  x  asuinrakennus Hurme/Ojala Marttilantie 12 x x

Kalajoen keskustassa sijaitseva kokonaisuutena hyvin säilynyt 
1800-luvun pihapiiri, jossa vanha pitkänurkkainen 
asuinrakennus ja talousrakennukset.

k165 x x asuinrakennus Naatus 40:16
Etelänkyläntie 
294 x x x

Etelänkyläntien varteen näkyvästi sijoittuva 1800-luvun 
ilmeeltään hyvin säilynyt maatilan päärakennus 
pihapiireineen. 

k166 x asuinrakennus Takalo-Rahkola Lankilantie 44 x x x

Maisemassa näkyvästi sijoittuva, yksi harvoista keskusta-
alueen vanhoista pihapiireistä, jossa on ilmeeltään hyvin 
säilynyt 1800-luvun lopun päärakennus ja aitta. Tila kuuluu 
Kalajoen vanhoihin kantataloihin.

k167 x asuinrakennus Junnikkkala 5:10 Hautalantie x x

Aivan kirkon viereen sijoittuva vanha pihapiiri, jossa on 
säilynyt 1800-luvun pitkänurkkainen päärakennus. Rakennus 
jää uuden tiilirunkoisen päärakennuksen taakse, mutta 
muodostaa länsipuolella olevan 1900-luvun alun 
asuinrakennuksen kanssa vanhaa Hautalantien linjausta 
reunustavan perinteisen kokonaisuuden. 

k170 x x x asuinrakennus Heikinpiha Heikintie 2 x x x

Vanhimpia säilyneitä talonpoikaispihapiirejä Kalajoen 
keskusta-alueella, lisäksi Kalajoen harvoja neljältä sivulta 
suljettuja pihapiirejä. Kokonaisuuteen kuuluu ilmeeltään hyvin 
säilyneen 1800-luvun lopulla rakennetun päärakennuksen 
ohella varasto- ja karjasuojat sekä aitta. 

k174 x x asuinrakennus Kurikkalantie 52 x x x

Kauniisti Etelänkylän viljelymaiseman keskelle sijoittuva, 
ilmeeltään hyvin säilynyt pieni 1800-luvun asuinrakennus ja 
aitta.

k179 x x
asuin- ja 
liikerakennus Juhola (Ojala) Kalajoentie 22 x x x

Kalajoentien varressa sijaitseva useiden laajennusten myötä 
nykyilmeensä saanut 1800-luvun lopun asuin- ja 
liikerakennus, jossa aikanaan on mm. toiminut kauppa, 
elokuvateatteri ja posti. Rakennus muodostaa viereisen 
entisen Pohjankylän koulun kanssa kaupunkikuvassa 
kiinnostavan 1800-luvun monivaiheista kaupunkirakentamista 
edustavan kokonaisuuden. Tähän liittyy myös rakennusten 
edustan puistoalue, joka tuo vehreyttä Kalajoentien 
kaupunkikuvaan.

k180 x x x x asuinrakennus Tintti Kellokuja x x

Rakennus on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki 1920-luvun 
sahatyöläisten rakennustavasta Plassilla. Rakennus on 
aikansa uudisrakennus, toisin kuin useimmat muut 
työväenasunnot, jotka usein olivat vanhoja hirsirakennuksia, 
joita uudistettiin, korjattiin ja laajennettiin perheiden tarpeisiin. 

        STADIONARK 8.12.2014 4(7)

LIITE 5 
64/69



        Kalajoen keskustan osa-yleiskaava Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys SR-KOHTEET

   
N

U
M

E
R

O

20
13

 s
r-

su
oj

el
us

us
os

itu
s

20
13

_s
-s

uo
je

lu
su

os
itu

s

m
aa

ku
nn

al
lis

es
ti 

m
er

ki
ttä

vä
 k

oh
de

su
oj

el
tu

 a
se

m
ak

aa
va

ss
a

S
uo

je
ltu

 la
ill

a

va
lta

ku
nn

al
lis

es
ti 

m
er

ki
ttä

vä

R
A

K
E

N
N

U
S

T
Y

Y
P

P
I

T
IL

A
N

 T
A

I K
O

H
T

E
E

N
 N

IM
I

   
O

S
O

IT
E

ra
ke

nn
us

hi
st

or
ia

lli
ne

n 
ar

vo

ku
ltt

uu
rih

is
to

ria
lli

ne
n 

ar
vo

m
ai

se
m

al
lin

en
 a

rv
o

S
U

O
JE

LU
P

E
R

U
S

T
E

E
T

k181 x x x asuinrakennus Ojala-Siipola Siipolanrinne 2 x x x

Ojala-Siipolan talo on maakunnallisesti arvokas kohde ja 
kuuluu Siipolan, Hietalan ja Kärjän ohella Etelänkyläntien 
varressa säilyneiden vanhojen pohjalaistalojen ryhmään. 
Lisäksi Siipolaan liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia 
arvoja.

k186 x x
asuinrakennus, 
pihapiiri Arvola Kurikkalantie 25 x x

Ehjä, hyvin säilynyt 1800-luvun maatilan pihapiiri, jossa on 
ilmeeltään hyvin säilynyt 1800-luvun lopulla rakennettu 
pohjalaistalo. Kokonaisuuteen liittyy pihan talousrakennukset, 
aitta, navetta ja varastot.

k188 x asuinrakennus Puistola Lankilantie 37 x x

Lankilantien maisemassa tunnusomainen, ilmeeltään 
korjauksissa jonkin verran muuttunut 1800-luvun 
asuinrakennus, ja kaksi hirsiaittaa.

k191 x x asuinrakennus
Heikinvainio 
15:93 Pikkulantie 23 x x

Pientaloalueen keskellä ilmeeltään hyvin säilynyt 1900-luvun 
asuinrakennus. Muodostaa parin vastapäätä Pikkulantien 
itäpuolella säilyneen rakennuksen kanssa.

k192 x asuinrakennus Mehtonen 17:18 Ämmäntie 7 x

Heti Plassin pohjoispuolelle, Havulan maisemaan sijoittuva 
1900-luvun alun tila, jolla on varsin hyvin ilmeensä säilyttänyt 
asuinrakennus.

k200 x
asuinrakennus, 
talousrakennus Rahko Kalajoentie 274 x x

Kalajoentien maisemassa tunnusomainen korjauksissa 
hieman muuttunut 1800-luvun asuinrakennus ja 
talousrakennus.  

k201 x x x x asuinrakennus Juhonpuoti Plassintie 37 A x x x
Plassintien varressa, vanhan markkinapaikan kohdalla 
sijainnut, 1800-luvun alkupuolen markkinapuoti.

k211 x x x x
asuin- ja 
liikerakennus Ojankulma Plassintie 35 x x

Plassin kyläkuvassa keskeisesti sijoittuva korjausten myötä 
ilmeeltään jonkin verran muuttunut asuinrakennus, jossa 
aikanaan on ollut kauppapuoti.

k212 x x x x asuinrakennus Harmaalokki
Soukkakuja 3, 
Takatie x x

1800-luvun alussa rakennettu Pahikka-Ahon asuinrakennus on 
Plassin alueen itälaidalle rakennettujen asuinrakennusten 
rakennushistoriallisesti merkittävimpiä edustajia. 

k226 x x
asuinrakennus, 
pihapiiri Lepistö Lepistöntie 51 x x

Lepistöntien maisemaan sijoittuva ilmeeltään hyvin säilynyt 
maatilan 1800-luvun päärakennus pihapiireineen.

k227 x x x x Suvela Plassintie 59 x x
Santaholman Jokisuun sahaan liittyvä asuinympäristö 
Plassintien varrella.

k228a x x x x
asuin- ja 
liikerakennus Stolpin talo Plassintie 39 x x x

Plassin alueeseen liittyvä vanha, mahdollisesti 1700-luvun 
lopulla rakennettu kauppapuoti.

k228b x x x x
asuin- ja 
liikerakennus Orellin talo Plassintie 39 x x x

Plassin alueeseen liittyvä vanha, 1800-luvun alussa 
rakennettu kauppapuoti.

k228c x x x x
asuin- ja 
liikerakennus

Branderin 
kauppapuoti Plassintie 39 x x

Plassin alueeseen liittyvä vanha, 1800-luvun alussa 
rakennettu kauppapuoti.

k231 x x x x
asuinrakennus, 
pihapiiri Lehtola 27:8 Plassintie 43 x x x

Edustava esimerkki 1930-luvun asuntoarkkitehtuurista. 
Sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä Plassin alueella.

k236 x asuinrakennus Kallio-Siipola Kuivantie 7 x x x

Etelänkylään sijoittuva maatilan tyylipiirteensä hyvin 
säilyttänyt 1800-luvun päärakennus, joka liittyy Siipolan 
historiaan.

k237 x x
asuinrakennus, 
navetta, aitta Siipola Etelänkyläntie 35 x x

Siipola kuuluu Ojala-Siipolan, Hietalan ja Kärjän ohella 
Etelänkyläntien varressa säilyneiden vanhojen 
pohjalaistalojen ryhmään. 

k243 x x x x
asuinrakennus, 
varasto, verstas Mustonen Plassintie 14 x x x

Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Plassin alueeseen ja 
on yksi sen arvokkaimpia yksittäisiä kohteita.

k251 x x x x asuinrakennus Vanhala Kannelkuja 3 x x Plassin alueeseen liittyvä asuinrakennus.

k252 x x x x asuinrakennus
Tervahovi, 
Tanskan talo Plassintie 47 x x x

Näkyvällä paikalla Plassin tervatorin reunalla sijaitseva 1800-
luvun asuinrakennus ja siihen liittyvä pihapiiri 
talousrakennuksineen.

k255 x x x x asuinrakennus Kauppala Plassintie 50 x x

Plassin alueeseen liittyvä, maisemassa näkyvästi sijoittuva 
1900-luvun alun pieni asuinrakennus, jonka ilmettä on jonkin 
verran muuttaneet myöhemmät julkisivumuutokset.  

k256 x x x asuinrakennus Kimpilä Plassintie 57 x x

Plassintien varteen sijoittuva Santaholman Jokisuun sahaan 
liittyvä 1900-luvun alun asuinrakennus ja talousrakennus.

k257 x x
asuinrakennus, 
entinen konttori

Tilvis Martti 
Suviranta 65:8

Vanha Holmantie 
62 x x

Rakennuksella on erityistä kulttuurihistoriallista merkitystä 
Kalajoen ensimmäisen suuren sahan entisenä 
konttorirakennuksena ja kuuluu Vanhan Holmantien varressa 
säilyneeseen, 1900-luvun alun sahateollisuuteen liittyvään 
rakennuskantaan.

k272 x asuinrakennus Puisto 2:30 Holmantie 73 x

Holmantien maisemassa tunnusomaisena erottuva maatilan 
tilakeskus, jossa on suurikokoinen vanhempi, ja varsin hyvin 
ilmeensä säilyttänyt päärakennus. 
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k275 x x x asuinrakennus Ventelän talot Venteläntie 1 x x x

Kaupunkikuvassa näkyvästi sijoittuva, 1800-luvun 
rakennusryhmä, johon kuuluu ilmeeltään ja yksityiskohdiltaan 
hyvin säilyneet 2 asuinrakennusta ja talousrakennus. 
Rakennukset muodostavat yhdessä viereisen tilan 
rakennusten kanssa Kalajoentien ympäristössä vanhinta 
säilynyttä kulttuurikerrostumaa edustavan, ja ilmeeltään 
poikkeuksellisen hyvin säilyneen kokonaisuuden.  

k276 x asuinrakennus Vetoniemi Vanha Holmantie  x x x

Vanha kantatila, jolla on säilynyt maisemassa näkyvästi ja 
tunnusomaisena sijoittuva 1800-luvun hyvin piirteensä 
säilyttänyt asuinrakennus ja hirsiaitta.  Liittyy Vanhan 
Holmantien varren vanhaan asutukseen.

k277 x asuinrakennus Koskela Etelänkyläntie 24 x x x

Etelänkyläntien varressa maisemassa näkyvästi sijoittuva 
perinteisen ilmeensä säilyttänyt  ja kyläkuvalle 
tunnusomainen1900-luvun alun asuinrakennus pihapiireineen. 

k278 x x x asuinrakennus  Koti-Pahikkala Venteläntie 10 x x x

Kalajoen kirkonkylän pääraitilta lähtevän Venteläntien varrella 
sijaitseva edustava, 1800- luvun alusta oleva komea 
pohjalaistalo, joka on ollut Santaholma Oy:n perustajan Antti 
Santaholman (Pahikkala) kotitalo. 

k286 x asuinrakennus Hautalantie x x

Aivan kirkon ja Kokkolantien viereen sijoittuva pihapiiri jossa 
on säilynyt vanhempi, mahdollisesti 1900-luvun alussa 
rakennettu 1½ kerroksinen asuinrakennus, jonka ilme on 
jonkin verran muuttunut myöhemmissä korjauksissa. 
Rakennus muodostaa itäpuolella olevan1800-luvun 
asuinrakennuksen kanssa vanhaa Hautalantien linjausta 
reunustavan perinteisen kokonaisuuden. 

k287 x
asuinrakennus, 
aitta Yliuntinen Yliuntisentie 13 x x x

Erittäin edustava pihapiiri, jossa on ilmeeltään hyvin säilyneen 
1800-luvun  päärakennuksen ohella hienot luhti- ja 
yksittäisaitat.

k288 x asuinrakennus Krillenmäki Koivutie 2 x x x

Koivutien ja Kokkolantien risteykseen maisemassa näkyvälle 
paikalle sijoittuva perinteisen ilmeensä säilyttänyt 
poikkipäädyllä varustettu arviolta 1800-1900-luvun vaihteen 
asuinrakennus.

k289 x x x x maatilan pihapiiri Kotitalo Plassintie 33 x x x

Plassin alueeseen liittyvä, näkyvästi kaupunkikuvassa 
sijoittuva maatilan pihapiiri, johon kuuluu 1800-luvun 
asuinrakennus ja aitta, sekä 1900-luvun liiteri ja sauna. 

k290 x x  asuinrakennus Änkilä Plassintie 31 x x x

Plassin alueeseen liittyvä, näkyvästi kaupunkikuvassa 
sijoittuva maatilan pihapiiri, johon kuuluu 1800-luvun 
asuinrakennus, navetta ja aitta.

k291 x asuinrakennus Puistola 17:42 Lepistöntie  2 x x

Heti Plassin pohjoispuolelle, Havulan maisemaan sijoittuva 
vanha 1800-luvun lopun tila, jolla on varsin hyvin ilmeensä 
säilyttänyt asuinrakennus ja talousrakennus. Liittyy 
Lepistöntien varren perinteiseen asutukseen.

k293 x x x navetta Merenoja Heikintie 1 x x x

Näkyvästi kaupunkikuvassa sijoittuva harvinaisen edustava ja 
kookas 1900-luvun alun navettarakennus alueella. 

k297 x x lato
Tanskan 
verkkolato Vanha Holmantie x x

Joen törmälle Vanhan Holmantien maisemaan sijoittuva 1800-
luvun ilmeeltään hyvin säilynyt hirsirunkoinen verkkovaja.  
Sisältyy maakunnallisesti arvokkaaseen Holmaperän 
alueeseen.

k308 x x x x asuinrakennus Havisto Plassintie x x

Plassin alueeseen liittyvä vanha ilmeeltään jonkin verran 
muuttunut asuinrakennus. Muutokset on myöhemmissä 
korjauksissa mahdollista palauttaa.

k309 x x x x asuinrakennus Tuumala Plassintie x x x

Rakennus on tyypillinen Santaholman sahan toimihenkilön 
asuinrakennus 1900-luvun alusta, mm. kuistissa alueelle 
leimalliset tyylipiirteet. Tärkeä osa valtakunnallisesti 
arvokasta kokonaisuutta ja siten korvaamaton.  

k311 x asuinrakennus Suviola Lepistöntie 48 x x x

Näkyvästi maisemassa sijoittuva hienosti entisöity maatilan 
pihapiiri johon kuuluu 1800-luvun alun edustava 
asuinrakennus ja renkitupa.

k315 x aitta Ojala Ojalantie 2 x x x

1700-luvun lopulla rakennettu aitta, joka on yksi Kalajoen 
vanhimpia rakennuksia, merkittävä maisematekijä 
Etelänkyläntien varrella

k316 x x x asuinrakennus
Vanha-Jussila 
12:41 Kasarmintie 8 x x x

Kasarmintien maisemaan sijoittuva vanha kantatila, johon 
liittyy kiinnostavaa elinkeino- ja asutushistoriaa. Nykyinen 
suurikokoinen 2-siipinen vanha päärakennus on ilmeeltään 
hyvin säilynyt 1800-luvun asussaan. Muodostaa 
kaupunkikuvalle tunnusomaisen perinteisen kokonaisuuden 
viereisten Tyynelän  ja Honkakarin talojen kanssa.

k355 x x x x
asuinrakennus, 
varasto Suvela Tervakuja 5 x x x

Plassin kaupunkikuvassa näkyvästi sijoittuva 1800-luvun 
asuinrakennus pihapiireineen.
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k366 x x x x asuinrakennus Selkälokki Plassintie 46 x x

Plassin alueeseen liittyvä ja torin maisemaan sijoittuva 
vanhempi 1920-luvun asussa oleva entinen kaupparakennus.

Vuoden 2013 inventoinnin jälkeen puretut kohteet

k045 x x asuinrakennus
Pajula 
(Honkakarin talo) Kasarmintie 4 x x x

Kasarmintien varteen näkyvästi kaupunkikuvassa sijoittuva 
kaunis ja Kalajoella ainutlaatuinen klassismin tyylipiirteitä 
omaava ruotsalaissävyinen talo.
Muodostaa kaupunkikuvalle tunnusomaisen perinteisen 
kokonaisuuden viereisten Tyynelän  ja Laitalan (Jussila) 
kanssa. Kohde on purettu vuonna 2013-2014.

k207 x asuinrakennus Perämaa Kokkolantie 4 x x

Kirkon läheisyyteen sijoittuva perinteisen ilmeensä 
hahmoltaan säilyttänyt 1900-luvun alun tyypillinen pientilan tai 
torpan päärakennus. Kohde on purettu vuonna 2013-2014.

k274 x x asuinrakennus
Keski-Ventelä 
7:8(Naatus) Venteläntie 2 x x x

Kaupunkikuvassa näkyvästi sijoittuva, 1800-luvun 
rakennusryhmä, johon kuuluu ilmeeltään ja yksityiskohdiltaan 
1930-luvun asussa hyvin säilynyt asuinrakennus ja 
piharakennus. Rakennukset muodostavat yhdessä viereisen 
tilan rakennusten kanssa Kalajoentien ympäristössä vanhinta 
säilynyttä kulttuurikerrostumaa edustavan, ja ilmeeltään 
poikkeuksellisen hyvin säilyneen kokonaisuuden. Kohde on 
purettu vuonna 2013-2014.

k350 x asuinrakennus Juhala Etelänkyläntie 9 x x

Etelänkyläntien reunaan maisemassa näkyvästi sijoittuva 
hyvin alkuperäisen ilmeensä säilyttänyt  ja kyläkuvalle 
tunnusomainen taitekattoinen 1900-luvun alun asuinrakennus. 
Kohde on purettu vuonna 2013-2014.
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a002 x asuinrakennus
Heikki Latvalan 
talo Lepistöntie 56 x

Lepistöntien vanhempaan asutukseen liittyvä, ilmeeltään 
hieman muuttunut  jälleenrakennuskauden tyylipiirteitä 
noudattava tyyppitalovaikutteinen asuinrakennus.

a014 x x x asuinrakennus
Kalle Vierimaan 
talo Markkinatie 53 x x

1900-luvun alun pienimittakaavainen asuinrakennus, joka 
on luonteva osa Plassin perinteistä rakennettua 
kulttuuriympäristöä.

a015 x x x asuinrakennus Tiinanen Plassintie x

Plassin saha-alueeseen liittyvä 1900-luvun alun 
asuinrakennus. Rakennus liittyy Plassintien 
tunnusomaiseen näkymään.

a017 x x liikerakennus
Kalajoen 
Osuuskauppa Kalajoentie38 x x x

Kalajoen kaupunkikuvassa poikkeuksellinen funkistyylinen 
1940-luvun ravintola- ja SOK:n liikerakennus, jonka 
aiempaa edustavaa ilmettä on jonkin verran muuttanut 
myöhemmät peltiverhoukset. Muutokset on 
palautettavissa.

a018 x
asuin- ja 
liikerakennus   Kalajoentie 41 x

Kalajoentien kauppakadun kokonaisuuteen liittyvä hyvin 
ilmeeltään säilynyt 1950-luvun 2-kerroksinen rapattu asuin-
ja liikerakennus.

a019 x
asuin- ja 
liikerakennus   Kalajoentie 39 x

Kalajoentien kauppakadun kokonaisuuteen liittyvä hyvin 
ilmeeltään säilynyt 1950-luvun 2-kerroksinen rapattu asuin-
ja liikerakennus.

a020 x
asuin- ja 
liikerakennus   Kalajoentie 39 x

Kalajoentien kauppakadun kokonaisuuteen liittyvä hyvin 
ilmeeltään säilynyt 1950-luvun 2-kerroksinen rapattu asuin-
ja liikerakennus.

a021 x
asuin- ja 
liikerakennus   Kalajoentie 37 x

Kalajoentien kauppakadun kokonaisuuteen liittyvä hyvin 
ilmeeltään säilynyt 1950-luvun 2-kerroksinen rapattu asuin-
ja liikerakennus.

a022 x
asuin- ja 
liikerakennus   Kalajoentie 28 x

Kalajoentien kauppakadun kokonaisuuteen liittyvä hyvin 
ilmeeltään säilynyt 1950-luvun 2-kerroksinen rapattu asuin-
ja liikerakennus.

a023 x
asuin- ja 
liikerakennus   Kalajoentie x

Kalajoentien kauppakadun kokonaisuuteen liittyvä hyvin 
ilmeeltään säilynyt 1950-luvun 2-kerroksinen rapattu asuin-
ja liikerakennus.

a030 x x asuinrakennus Takatie x x

Plassin alueeseen liittyvä ilmeeltään alkuperäisenä 
säilynyt jälleenrakennuskauden tyyppitalovaikutteinen 
pientalo.

a031 x x asuinrakennus Plassintie 6 x x

Plassin alueeseen liittyvä ilmeeltään hyvin säilynyt 
jälleenrakennuskauden rapattu pientalo.

a036 x asuinrakennus Rahatie x

Kalajoentien varteen sijoittuva 1950-luvun 
jälleenrakennuskauden tyyppitalovaikutteinen rapattu 
pientalo. 

a037 x asuinrakennus "Uutela" Kalajoentie 81 x

Kalajoentien varteen sijoittuva jälleenrakennuskauden 
tyyppivaikutteinen 1950-luvun pientalo ja samanaikainen 
talousrakennus. 

a038 x asuinrakennus "Partio" Kalajoentie 223 x

Kalajoentien varteen sijoittuva jälleenrakennuskauden 
tyyppivaikutteinen 1950-luvun pientalo ja samanaikainen 
talousrakennus. 

a039 x asuinrakennus "Kukkula" Kukkulantie 7 x

Kalajoentien varteen sijoittuva jälleenrakennuskauden 
tyyppivaikutteinen 1950-luvun pientalo ja samanaikainen 
talousrakennus. 

a040 x asuinrakennus Mökkikangas x x

Mökkikankaan 1900-luvun alkupuoliskon 
pienimittakaavaisista asuinrakennuksista koostuneeseen 
asuinalueeseen liittyvä jälleenrakennuskauden 
tyyppitalovaikutteinen pieni asuinrakennus.  

a045 x asuinrakennus "Kiila" Ämmäntie 31 x

Ilmeeltään hyvin säilynyt jällenrakennuskauden 
asuinrakennus ja vanhempi talousrakennus. Liittyy Plassin 
valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön reunalla, 
peltoaukean keskellä, sijaitsevaan kolmen samanaikaisen 
rakennuksen muodostamaan ryhmään.

a046 x asuinrakennus "Paiste" Lepistöntie 7 x

Lepistöntien vanhempaan asutukseen liittyvä, ilmeeltään 
hyvin säilynyt  jälleenrakennuskauden tyylipiirteitä 
noudattava tyyppitalovaikutteinen asuinrakennus ja 
talousrakennus.

a047 x asuinrakennus "Korkea" Lepistöntie 11 x

Lepistöntien vanhempaan asutukseen liittyvä, ilmeeltään 
hyvin säilynyt  jälleenrakennuskauden tyylipiirteitä 
noudattava tyyppitalovaikutteinen asuinrakennus ja 
talousrakennus.

a048 x asuinrakennus "Veikkola" Lepistöntie x

Lepistöntien vanhempaan asutukseen liittyvä, ilmeeltään 
hyvin säilynyt  jälleenrakennuskauden tyylipiirteitä 
noudattava tyyppitalovaikutteinen asuinrakennus.

a049 x sauna "Kupulisoja" Lepistöntie x

Lepistöntien maisemassa näkyvästi sijoittuva 
hirsipintainen vanha sauna, muodostaa parin viereisen 
tontin tien reunassa sijaitsevan aitan kanssa.
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a053 x asuinrakennus Holmantie 222 x

Holmanperän 1900-luvun alkupuolen asutukseen liittyvä 
pientila, jolla on ilmeeltään hyvin säilynyt asuinrakennus ja 
talousrakennus. Liittyy Holmantien mutkassa säilyneeseen 
kolmen vanhemman asuinrakennuksen ryhmään.

a054 x asuinrakennus Holmantie 214 x

Holmanperän jälleenrakennuskauden asutukseen liittyvä 
pientila, jolla on ilmeeltään hyvin säilynyt asuinrakennus ja 
talousrakennus. Liittyy Holmantien mutkassa säilyneeseen 
kolmen vanhemman asuinrakennuksen ryhmään.

a057 x asuinrakennus
Vanha Holmantie 
14 x

Vanhempi 1800-1900-luvun vaihteen asuinrakennus, jolla 
on myöhemmistä julkisivumuutoksista huolimatta 
maisemallista arvoa Vetoniemen vanhan päärakennuksen 
vieressä. Liittyy lisäksi Vanhan Holmantien varren 
vanhaan asutukseen.

a058 x asuinrakennus Apulintie 16 x

Hyvin alkuperäisen ilmeensä säilyttänyt 1930-40-luvun 
asuinrakennus, on yksi alueen harvoja säilyneitä 
vanhempia rakennuksia. 

k038 x asuinrakennus Puistola/Sivula Holmantie 208 x x

Holmanperän 1900-luvun alun asutukseen liittyvä pientila, 
jolla on ilmeeltään varsin hyvin säilynyt asuinrakennus ja 
talousrakennukset. Liittyy Holmantein mutkassa 
säilyneeseen kolmen vanhemman asuinrakennuksen 
ryhmään.

k042 x x asuinrakennus Nypylä Raahentie 29 x x

Rakennus on yksi harvoja säilyneitä Raahentien 
perinteistä pienimittakaavaista asutusta edustavia 1800-
luvun asuinrakennuksia.  

k055 x asuinrakennus Kuusela Raahentie 8 x x

Kauniisti maisemaan ja vanhan kylätien varteen sijoittuva 
vanhempi 1900-luvun alun maatilan pihapiiri. 

k093 x
asuinrakennus 
pihapiireineen Peltola Vanha Holmantie 9 x

Vanhempi paikalleen 1930-40-luvun taitteessa siirretty 
pihapiiri, jonka korjauksissa hieman muuttunut 
päärakennus ja talousrakennukset liittyvät  Holmantien ja 
Vetoniemen maisemaan

k143 X x asuinrakennus Nurkkala Kangastie 16 x x

Mökkikankaan 1900-luvun alkupuoliskon 
pienimittakaavaisista asuinrakennuksista koostuneeseen 
asuinalueeseen liittyvä asuinrakennus.  
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