
PohjoisPohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015

Oulu 

MAAKUNNALLISESTI JA VALTAKUNNALLISESTI (RKY 2009) ARVOKKAAT ALUEET
SEKÄ NIIDEN SISÄLTÄMÄT KOHTEET
     
HUTTULA  
     
Saarinen maakunnallisesti arvokas
  Jokikokko paikallisesti arvokas
  Kangas maakunnallisesti arvokas
  Saarinen maakunnallisesti arvokas
     
KIIMINKI  
     
Kiimingin kirkko ympäristöineen (RKY 2009) valtakunnallisesti arvokas
  Kiimingin kirkko ja tapuli valtakunnallisesti arvokas
  Kiimingin seurakuntakeskus maakunnallisesti arvokas
  Kotiranta maakunnallisesti arvokas
  Vanhat kansakoulut valtakunnallisesti arvokas
  Vääräkosken saha ja mylly valtakunnallisesti arvokas
     

MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET, JOTKA EIVÄT SISÄLLY ALUEISIIN
     
HUTTULA  
  Huttukylän alaaste  
  Kantola  
  Karjalainen  
  Lehto  
  RantaLehmilä  
  Runttilan museoaitat  
  Takkisen kivinavetta  
  Vilppola  
  YläIisakan kivinavetta  
     
JÄÄLI  
  Jäälin hautausmaa  
  Kylmäniemi  
     
KIIMINKI  
  Alakylän koulu  
  Alakylän nuorisoseuran talo Toivola  
  Alatalo  
  Hannuksen koulu  
  Hurunmäki  
  IsoLiikanen (Liikanen, Huttula)  
  Jäälin kansakoulu  
  Kiimingin lukio ja kirjasto  
  Kiimingin pappila  
  Koivikko  



  Kolehmainen  
  Kotikumpu  
  Leppälä  
  Manninen  
  Ukkola  
  Väänäsen mylly  
  Ylikanniainen  
  Ylitalo  
     



   
alueen nimi: Saarinen
pääas. kunta: Oulu
pääas. kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: kyläympäristö
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
alueen sisältämät kohteet:
Jokikokko
Kangas
Saarinen

 
kuvaus:
Saarinen on pieni, idyllinen kyläkokonaisuus, johon kuuluu kolme pihapiiriä ja pienialaisia viljelysalueita. Pihapiirit
sijaitsevat kapean kylätien varrella. Paikoin tien varsilla sijaitsevat aittarakennukset rajaavat tiiviisti tiealuetta,
paikoin taas tietä ympäröivät avoimet peltoalueet. Kokonaisuus on monimuotoinen ja viehättävä. Kylässä
hahmottuvat hyvin maaseudun kulttuurimaisemalle vanhastaan tyypilliset piirteet, jotka ovat nykyään suurimmaksi
osaksi jo katoamassa. 

Kylässä on arvokasta talonpoikaista rakennuskantaa. Pihapiireissä on asuinrakennusten lisäksi paljon vanhoja
talousrakennuksia osa 1700luvulta. 

Alueeseen kuuluvat maakunnallisesti merkittävät Saarisen ja Kankaan pihapiirit sekä paikallisesti merkittävä
Jokikokon pihapiiri.



 
kohteen nimi: Jokikokko
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440857
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: asuinrakentaminen
ajoitus: 19181944
ajoitusselite: 1928
arvottaminen: paikallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 navetta; 03 talli/liiteri; 
 
kuvaus:
Saarisen kylämaisemassa, ihan Ylikiimingintie varrella sijaitseva pihapiiri, jossa 1928 rakennettu, mutta nyt 1950
luvun asussaa oleva asuinrakennus, navetta vuodelta 1952, 1950luvulta oleva talli/liiteri. Pihan sisäänkäynnin
vieressä, asuinrakennuksen ja tallin välissä on vanha maakellari. Rakennukset yhdessä muodostavat umpinaisen
pihapiirin. Pihaa kiertää vanha ja korkea kuusiaita tehden pihapiiristä suojaisan. Jokikokko on lohkottu Saarijärven
kantatilasta.

 
arviointi:
Kuuluu Saarisen maakunnallisesti merkittävään aluekokonaisuuteen paikallisesti merkittävänä kohteena.



 
kohteen nimi: Kangas
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 40858
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 17221808
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Saarisen kylämaisemassa sijaitseva monikerroksellinen pihapiiri, jossa 1930luvulta olevat asuinrakennus ja
kivinavetta, viereisestä Saarisen pihasta siirretty puoji, otsaaitta vuodelta 1763 ja toinen aitta ilmeisesti 1800
luvulta. Pihan läpi kulkee tie Saarisenjärvelle ja sen rannalla sijaitsevalle Saarisen tilalle.

 
arviointi:
MRKY15: Ht, H, R, M

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Saarinen
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440854
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 17221808
ajoitusselite: 1700luku
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 navetta ja lato; 03 talli ja huussi; 04 aitta; 05
sauna; 07; 08 lato; 09 sauna; 
 
kuvaus:
Rantaviljelysten keskellä sijaitseva pihapiiri, jossa runsaasti vanhaa rakennuskantaa laajalla alueella. Pihaan
tullaan toisen pihapiirin läpi menevää tietä. Pihasta avautuu näkymä talon kanssa samannimiselle järvelle.
Tämän vanhan tilan päärakennus on mahdollisesti jopa 1700luvulta. Se on säilyttänyt ulkoasultaan ja myös
interiööriltään perinteisen asunsa. Rakennusryhmään kuuluu aitta, jossa on vuosiluku 1752, kivinavetan rauniot ja
runsas määrä perinteistä rakennustapaa edustavia ulkorakennuksia. 

Edustava, perinteistä rakentamistapaa ja alueen historiaa ilmentävä kohde.

 
arviointi:
MRKY15: Ht, R, H, M, S

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993. 
Outi Parhin 2003 Kiimingin kunnalle tekemä inventointi alueella 
Maasto ja rajaaineisto. Kiimingin kunta 
3422 09 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos 2003



   
alueen nimi: Kiimingin kirkko ympäristöineen (RKY 2009)
pääas. kunta: Oulu
pääas. kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: kirkkoympäristö
arvottaminen: valtakunnallisesti arvokas
 
alueen sisältämät kohteet:
Kiimingin kirkko ja tapuli
Kiimingin seurakuntakeskus
Kotiranta
Vanhat kansakoulut
Vääräkosken saha ja mylly

 
kuvaus:
Kiimingin kirkko tapuleineen on kauniisti säilynyt ja tyylipuhdas esimerkki 1700luvun loppupuolen pohjalaisesta
puukirkkoarkkitehtuurista. 

Kiiminkijokivarressa metsäisellä kankaalla sijaitseva kirkko on ulkokulmistaan viistetty ristikirkko. Kirkon
paanukatto on suhteellisen loiva ja ristikeskuksen päällä on pulleatyvinen viiritanko kukkoineen. Kirkkosalia kattaa
tynnyriholvit, joiden leikkauskohdassa on opaion aukkoa vastaava "taivaspyörylä". Ristikeskuksessa on kahden
hirren levyiset sidehirret. Kuoriseinällä, jonka takana on itäristin jatkeena sakaristo, on Mikael Toppeliuksen
seinäpinnalle liimaväreillä maalaama rokokookehysteinen Getsemane , Vaskikäärme ja Ristiinnaulittu aiheinen
triptyykki todennäköisesti 1760luvun lopusta. Sakaristoon johtavien ovien yläpuolelle on maalattu Mooses
laintauluineen ja ylipappi Aaron. 

Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa. Kirkon luona olevan 1777 valmistuneen pohjalaisen renessanssitapulin
rakennusmestarina on toiminut kiiminkiläinen rakennusmestari Pentti Paso. 

Kirkon vieressä entisen lukkarilan mailla on pitäjän vanhin, 1884 rakennettu kansakoulu sekä 1927 valmistunut
suurempi uusi koulurakennus. Niiden välittömässä läheisyydessä on 1992 valmistunut seurakuntakeskus. 

Kirkon lähiympäristön jokimaisemassa on Vääräkosken saha ja mylly vuodelta 1935 sekä Kotikummun pihapiiri. 



kohteeseen sisältyy: hautausmaa; kellotapuli; kirkko; koulu; 
ympäristön nykyluonne: kirkonkylä;

 
historia:
Kiiminki muodostettiin Haukiputaan kappeliksi 1781 ja itsenäiseksi seurakunnaksi 1858. Kirkonrakentaja Matti
Hongan johdolla rakennettu kirkko vihittiin 1761.

 
lähteet:
 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1321 
 Raili Rytkönen, SuurIin historia 1700–1870; 18701925. Haukiputaan kunta ja seurakunta, Iin kunta ja
seurakunta, Kiimingin kunta ja seurakunta, Kuivaniemen kunta ja seurakunta, Pudasjärven kunta ja seurakunta,
Ranuan kunta ja seurakunta, Taivalkosken kunta ja seurakunta, YliIin kunta ja seurakunta, Ylikiimingin kunta ja
seurakunta 1978. 
 Hannu Pelkonen, Kiimingin seurakunnan historia. Kiimingin seurakunta. Kuusamo 1981. 
 Jorma Teppo, Pohjanmaan puukirkkojen korjauksista. Arkkitehti 4/1985. 
 Heikki Karvosenoja, Kiimingin hautausmaat. Oulu 1990. 
 Heikki Karvosenoja, Kiimingin kirkonseudun rakennukset. Oulu 1992. 
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993. 
 Erkki Lämsä, Oulun seudun kirkot. Oulu 1999. 
 Kyrka af träd. Kyrkobyggander under 1600 och 1700talen i Finland, Norge och Sverige. Red. Ingrid Sjöström.
Museiverket, Norsk institut for kulturminnesforskning, riksantikvarieämbetet 2000.



 
kohteen nimi: Kiimingin kirkko ja tapuli
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644092461
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: uskonnon harjoittaminen
ajoitus: 17221808
arvottaminen: valtakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 001 Kirkko; 002 Tapuli; 003 Ruumishuone; 004 Huoltorakennus; 005
huoltorakennus; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen eteläpuolella Vääräkosken kohdalla sijaitseva Kiimingin kirkko erottuu hyvin ollen ympäristönsä
korkeimmalla kohdalla mäntymetsikön ympäröimänä. Kirkon vieressä sijaitsee kellotapuli sekä vanha ja uudempi
hautausmaa. Kirkkomaata ympäröi matala kiviaita. Kirkon eteläpuolella vanhan tien takana ovat Kiimingin vanhat
kansakoulut ja vuonna 1992 valmistunut seurakuntakeskus. Tien varressa on Tirinkylältä siirretty otsaaitta. 

Kiimingin kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1761. Rakentajana oli kokkolalainen kirkonrakentaja Matti Honka.
Kirkko on muodoltaan nurkistaan viistetty risti, jossa on jyrkkä aumattu paanukatto. Sisäkattona ovat tasalakiset
laudoitetut tynnyriholvit. Ristikeskuksen ympärillä on sisänurkasta nurkkaan ulottuvat tukipalkit, joita kannattavat
veistetyt konsolit. Sakastin päällä on varastohuone. Kirkossa ei ollut alun perin lehteriä, vaan se rakennettiin
vuonna 1907, kun kirkkoon hankittiin ensimmäiset pilliurut. Alttariseinällä on kuuluisan kirkkomaalarin Mikael
Toppeliuksen 1770 tai 1780luvulla maalaamat triptyykki ja öljymaalaus vuodelta 1769. 

Kiimingin kirkon pohjalaistyylisen renessanssitapulin on rakentanut kiiminkiläinen Pentti Paso vuonna 1777.
Tapulin kaksi alinta kerrosta ovat neliön muotoisia ja ylin kerros on kahdeksankulmainen. Ensimmäinen kirkonkello
hankittiin vuonna 1763 ja se valettiin uudelleen vuonna 1863. Pentti Paso suunnitteli myös kirkon ympärille
kiviaidan. 

Kirkkoa ja tapulia on korjattu useaan otteeseen ja esim lämmitys ja sähköjärjestelmää on uudistettu. Muutostyöt
on aina tehty museoviraston valvonnassa. 

Kirkkoa ympäröivä hautausmaa oli käytössä 1760luvulta 1890luvulle asti. Kirkkomaa otettiin uudelleen käyttöön
vuonna 1960. Vapaussodan muistomerkki on pystytetty vuonna 1921 ja akateemikko Oskari Jauhiaisen
suunnittelema talvi ja jatkosodan muistomerkki vuonna 1949. Hautausmaahan on rakennettu sittemmin uusia
lisäalueita. 

Seurakunnan arkkitehtina on ollut jo kaksikymmentä vuotta arkkitehti Jorma Teppo.

 
lähteet:
 Arkkitehtitoimisto EST oy Herneoja – Niskasaari 2001: Kiimingin kirkonkylän vanhat koulurakennukset,
rakennusselitys, pääpiirustukset ja työpiirustukset. 
 Heikki Karvosenoja 1992: Kiimingin kirkonseudun rakennukset. 
 Kiimingin kunnanarkisto 
 Simo Miesmaa 1996: Kiiminkiläistä valokuvaperinnettä. Arkea ja Juhlaa. 
 Hannu Pelkonen 1981: Kiimingin seurakunnan historia. 



 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, osa 1. 1993. s.96. 
 Kiimingin seurakunnan arkisto mm. Museoviraston lausuntoja.



 
kohteen nimi: Kiimingin seurakuntakeskus
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 4095116
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: uskonnon harjoittaminen
ajoitus: 1975
ajoitusselite: 1992
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Kiimingin kirkon välittömässä läheisyydessä, mäntymetsikön keskellä sijaitseva 1992 valmistunut
seurakuntakeskus. Sen vieressä ovat vanhat kansakoulurakennukset. Yhdessä nämä muodostavat
monikerroksellisen ja harmoonisen kokonaisuuden. Seurakuntakeskuksen julkisivun laajat lasipinnat heijastavat
kauniisti vastapäätä olevan koulun kuvaa. Seurakuntakeskuksesta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voitti
Arkkitehtitoimisto NVØ Ky. Toteutuksessa suunnittelijoina olivat arkkitehdit Kari Niskasaari ja Aulikki Herneoja.

 
arviointi:
MRKY15: R, M



 
kohteen nimi: Kotiranta
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564409621
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 001 Kesäasunto; 002 Navetta; 003 Sauna; 004 Aitta; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen etelärannalla Vääräkosken kohdalla sijaitseva pienimuoinen 1800luvun pihapiiri valtakunnallisesti
arvokkaalla RKYalueella. Ylempänä kummulla ovat Kiimingin kirkko kirkkomaineen sekä seurakuntakeskus ja
vanhat koulut. Alhaalla jokirannassa Vääräkosken saha. Kotirannan pihapiiriin kuuluvat päärakennus,
luonnonkivinavetta, sauna, aitta ja luonnonkivistä ladottu maakellari. Päärakennusta on korjattu ja se on 1980
luvun asussaan. Kohde on osa vanhojen koulurakennusten ja seurakuntakeskuksen, kirkon ja Vääräkosken
rakennusten muodostamaan nauhamaista ketjua valtakunnallisesti arvokkaalla RKYalueella.

 
arviointi:
MRKY15: R, M

 
lähteet:
 Hannu Pelkonen 1981: Kiimingin seurakunnan historia. s. 109.



 
kohteen nimi: Vanhat kansakoulut
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644095116
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: opetus ja koulutus
ajoitus: 19181944
arvottaminen: valtakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 001 Vanha kansakoulu; 002 Kirkkopirtti; 003 Aitta; 
 
kuvaus:
Kiimingin kirkon vieressä sijainneelle Vääräkoski nimiselle lukkarin virkatilalle vuonna 1885 valmistunut
kansakoulu, jonka pihapiirissä oli myös aitta, kivinavetta ja sauna. Rakentaminen toteutettiin pitkälti
yhteisöllisesti. Vanha koulurakennus oli koulukäytössä vuoteen 1927 asti, jolloin uusi koulurakennus valmistui sen
viereen. Uuden koulurakennuksen suunnittelijana oli mahdollisesti rakennusmestari Jussi Karvonen Oulusta. Myös
uudempi koulurakennus jäi asuinkäyttöön vuonna 1959. Rakennuksia on korjattu vuosikymmenten aikana ja
vuosien 2001–02 aikana toteutettiin molempien rakennusten kunnostus vanhaa arvostaen ja myös alkuperäisiä
ratkaisuja palauttaen. Suunnitelmasta vastasi Arkkitehtitoimisto EST oy Herneoja – Niskasaari. Vanhat koulut
saivat 1990luvun alussa rinnalleen uuden seurakuntakeskuksen. Sen lasinen julkisivu kuvastaa itsestään hienosti
ympäröiviä arvorakennuksia, niitä entisestään korostaen. 

Rakennukset ovat säilyttäneet hyvin perinteistä ilmettään ja ovat merkittävä osa Kiimingin kirkon valtakunnallisesti
arvokasta RKYaluetta.

 
historia:
Kiimingin seurakunnan omistuksessa olevat entiset kansakoulurakennukset rakennettiin Kiimingin kirkon vieressä
sijainneelle lukkarin virkatilalle, jonka nimi on Vääräkoski. Kiimingin kuntakokous teki periaatepäätöksen
kansakoulun perustamisesta vuonna 1881. Sen sijaan, että olisi vuokrattu jostain talosta huone koulua varten,
päättivät kiiminkiläiset rakentaa koululle oman rakennuksen. Kiiminkiläiset talonomistajat toimittivat
koulurakennuksen rakennuspuutavarat, töitä tehtiin sekä talkoilla että kunnan velvoittamina päivätöinä. Mm.
pärekaton, aitan ja kaivon rakentaminen tehtiin urakalla. Urakat ja muut rahamenot maksettiin kunnan
viinaveroista. Uuden koulutalon avajaiset pidettiin tammikuussa 1885. Koulu luokka oli rakennuksen eteläpäässä
ja opettajan asunto oli pohjoispäässä. Pihapiiriin rakennettiin aitan lisäksi myös kivinavetta ja sauna.
Rakennuksessa oli alun perin kaksi nikkarityylistä kuistia, jotka kuitenkin purettiin vuosien 1910−1940 välillä. 
Vanha koulurakennus oli koulukäytössä vuoteen 1927 asti, jolloin uusi koulurakennus valmistui. Vanha koulu siirtyi
pääasiassa asuinkäyttöön. Uuden koulurakennuksen suunnittelijana oli mahdollisesti rakennusmestari Jussi
Karvonen Oulusta. Karvonen oli ainakin asiantuntijana rakennushankkeessa. Uudempi koulurakennus jäi myös
asuinkäyttöön vuonna 1959, kun uusi keskuskoulu valmistui Raatinharjulle. Vuodesta 1988 rakennuksessa on
toiminut seurakunnan lapsi ja nuorisotyö. 
Koulun pihapiiriin rakennettiin rankorakenteinen sauna vuonna 1952, sen oli suunnitellut ´Tekn. koulun oppilas´
Paavo Kuivamäki. Saunarakennus on purettu 1980luvulla. 
Opettajien asuinrakennusta eli vanhaa koulurakennusta korjattiin vuonna 1955. Samoihin aikoihin, 1950luvulla,
lisättiin uudempaan koulurakennukseen lämpöeristys ja uusittiin peltikatto. Korjaustöiden suunnittelijana oli
tuolloin rakennusmestari Paavo Kuivamäki. Vanhimpaan koulu rakennukseen pilkottiin kolme asuntoa 1960
luvulla. 

Uusi seurakuntakeskus rakennettiin vuosina 1991−92 entisten ulkorakennusten paikalle, jotka oli purettu jo



aiemmin. Keskuksen rakentamista varten pidettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 1988. Rakennus toteutettiin
Arkkitehtitoimisto NVØ Ky:n voittajaehdotuksen pohjalta. Suunnittelijoina olivat arkkitehdit Kari Niskasaari ja
Aulikki Herneoja. 

Vuosien 2001–02 aikana molemmat koulurakennukset kunnostettiin. Kunnostussuunnitelman laati
Arkkitehtitoimisto EST oy Herneoja – Niskasaari. Kirkkopirtin alakerran toimitilat perusparannettiin, ullakon
portaat uusittiin ja lämpöeristettiin, vesikaton rakenteita vahvistettiin ja peltikatto, ulkopuolinen lisäeristys ja
vuorilaudoitus uusittiin. Rossilattian lämpöeristys uusittiin molempiin rakennuksiin. Vanhat ikkunat kunnostettiin.
Kirkkopirtissä on paljon uutta ja vanhaa rinnakkain. 
Vanhan kansakoulurakennuksen peltikatto ja lattia uusittiin ja ikkunat korjattiin, pihanpuolelle rakennettiin uudet
kuistit vanhan mallin mukaan. Rakennuksen sisätilat kunnostettiin palauttavasti alkuperäistä huonejakoa
kunnioittaen. Sisäseinät lämpöeristettiin sisäpuolelta. Rakennuksen eteläpäädyn alla on luonnonkivistä muurattu
kellari, johon johtaa tiilistä holvattu halssi. 
Koulurakennusten välissä ollut betonirunkoinen maakellari purettiin korjaustöiden yhteydessä 2001. Osa
koulurakennusten vanhoista pönttöuuneista, leivinuuni ja avotakat on purettu. 

Vanhan Haukiputaantien varressa oleva aitta on tuotu nykyiselle paikalleen 1950luvulla. Aitta oli Väinö Kaattarin
talon pihassa, josta se siirrettiin ensin Tirinkylän nykyisen koulun paikalle ja myöhemmin Ahosen pihapiiriin
Tirinkylälle, josta seurakunta osti sen. Aittaa käytettiin 1950luvun lopulla kotiseutumuseon tavaroiden
sijoituspaikkana ja myöhemmin aitta on ollut partiolaisten käytössä. Rakennukseen on uusittu pärekatto.

 
lähteet:
 Arkkitehtitoimisto EST oy Herneoja – Niskasaari 2001: Kiimingin kirkonkylän vanhat koulurakennukset,
rakennusselitys, pääpiirustukset ja työpiirustukset. 
 Heikki Karvosenoja 1992: Kiimingin kirkonseudun rakennukset. 
 Kiimingin kunnanarkisto. 
 Simo Miesmaa 1996: Kiiminkiläistä valokuvaperinnettä. Arkea ja Juhlaa. s. 170. 
 Hannu Pelkonen 1981: Kiimingin seurakunnan historia. 
 Reija Satokangas 1984: Kiimingin koululaitoksen historia (1885−1985). 
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, osa 1. 1993. s.97. 
 Kiimingin seurakunnan arkisto mm. Museoviraston lausuntoja. 

Suullista tietoa antaneet 16.6.2004 kirkkoherra Pauli Niemelä ja kanslisti Kirsti Matilainen, 21.7.2004
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja rakennuspäällikkö Paavo Kuivamäki ja vs. talouspäällikkö Rauha Jokikokko



 
kohteen nimi: Vääräkosken saha ja mylly
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644092436
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: teollisuus
ajoitus: 19181944
arvottaminen: valtakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Vääräkosken 1930luvulla rakennetut mylly ja raamisaha sijaitsevat Kiiminkijoen varrella Vääräkosken kohdalla
niemen kärjessä. Ylempänä on Kiimingin kirkon, vanhojen koulurakennusten ja uuden seurakuntakeskuksen
muodostama kulttuurihistoriallisesti arvokkas kokonaisuus. Vääräkosken tilalle tullaan kapeaa kujamaista tietä
pitkin maaston laskiessa voimakkaasti kirkonmäeltä rantaan tultaessa. 

Vuonna 1935 valmistuneet ja sittemmin remontoidut lautarakenteiset mylly ja saharakennukset sekä
myllykämppä sijaitsevat jokeen rakennetun kanavan vieressä turbiinihuoneen ollessa kanavan päällä. Myllyn
yhteydessä on 1940luvun puolivälissä rakennettu pihapiiri, josta löytyvät muun muassa myös talli, navetta ja
alkuperäisestä asustaan jo muuttunut asuinrakennus sekä uudempia rakennuksia. Myllykanavan alapuolelta meni
aikoinaan Vääräkosken renkkusilta Kiiminkijoen yli. 

Myllyn toiminta loppui 1980luvulla. Nykyinen kanava on kaivettu kaivinkoneella 1960luvun puolivälissä. Kohde
ilmentää perinteisten elinkeinojen ja niihin liittyvän rakentamisen historiaa.

 
arviointi:
Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Kiimingin kirkon ja sen ympäristön 
muodostamaan arvoalueeseen.

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993. 
 Jokivarsien Wanhat Rakennukset /Kiiminki inventointihanke (kioski) 
 Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristön tila inventointihanke (kioski)



 
kohteen nimi: Huttukylän alaaste
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564409171
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: opetus ja koulutus
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1913, 1989, 2006
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: koulurakennus 1; koulurakennus 2; piharakennus, kellari; piharakennus,
sauna; 
 
kuvaus:
Huttukylän vanha koulurakennus on entinen Koitelin sahan päärakennus, joka siirrettiin vuonna 1913 Huttukylään.
Koulu, jonne johtaa kaunis koivukuja, on aivan Kiiminkijoen varrella. Koulualue sijaitsee Iisakankosken ja
Runtinsuvannon välisellä luonnonkauniilla paikalla Pyykösennivalla. Rakennus sijaitsee vanhan tervahaudan
vieressä, ja sitä ympäröi Kuusi ja mäntymetsä. 

Huttukylän koulu on Kiimingin kunnan toinen koulu joka toimi kouluna vuonna 19131971 ja peruskorjattuna
jälleen vuodesta 1984 lähtien. Vanhan koulurakennuksen suunnitteli rakennusmestari M. Halonen Oulusta. Koulu
vihittiin käyttöön vuonna 1913. Koulu oli toiminnassa vuoteen 1971, jolloin koulutyötä ei voinut enää ylläpitää
oppilaiden vähentymisen takia. Tämän jälkeen koulurakennus saneerattiin ympärivuotiseksi leirikeskukseksi.
Vuonna 1984 todettiin kylän väestöpohjan riittävän koulun uudelleen käyttöönottoon, ja leirikeskuksen tiloja
alettiin saneerata uuden alaasteen tarpeita silmälläpitäen. Vuonna 1985 koulutoiminta pääsi uudelleen vauhtiin
uudistuneen Huttukylän alaasteen tiloissa. Uusi puurakenteinen laajennusosa, missä ovat muunmuassa teknisen
käsityön tilat. Liikuntasali valmistui vuonna 1990.

 
arviointi:
MRKY15: R, H

 
lähteet:
PAINETUT LÄHTEET 
Satokangas, Reija: Kiimingin koululaitoksen historia (18851985). Oulu 1984. 

PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto. Oulu
1993. Julkaisu A:115. 

PAINAMATTOMAT LÄHTEET 
http://www.koiteli.fi/index.php?95 
http://www.kirjastovirma.fi/kiiminki/koiteli/04 
http://www.ouka.fi/oulu/huttukylankoulu/huttukylanyksikko1



 
kohteen nimi: Kantola
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644081101
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18091863
ajoitusselite: tila 18001900luvulta
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 asuinrakennus; 03 navetta + sola + karjalato; 04 aitta; 
 
kuvaus:
Kantolan pihapiiri on perinteinen, avara ja nurmipeitteinen, jossa on hyvin säilynyt pienimuotoinen mittakaava.
Tilan rakennukset ovat 1800 ja 1900luvuilta. Pihapiirin muodostaa vanha päärakennus, joka on akateemikko,
kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen syntymäpaikka. Sen kanssa kulmittain on 1800luvulta oleva ja 1900luvulla
laajennettu navetta ja toisella puolen nykyisin käytössä oleva asuinrakennus. Kauempana pihapiiristä tien varrella
sijaitseva harmaa aitta on vuodelta 1781.

 
arviointi:
MRKY15: Ht, R, H

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993. 
Outi Parhin 2003 Kiimingin kunnalle tekemä inventointi alueella 
Maasto ja rajaaineisto. Kiimingin kunta 
3511 07 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000 vuodelta 1996



 
kohteen nimi: Karjalainen
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440842
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 19451974
ajoitusselite: luultavasti 1950luku
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 asuinpuoji (mökki); 03 navetta ja karjalato; 04 liiteri; 05
sauna; 06 aitta; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen pohjoispuolella Iisakankosken kohdalla sijaitseva vanha tila, jossa tiivis ja umpinainen pihapiiri. Sitä
rajaavat pieni mökki, kivi/hirsirakenteinen pitkä navettarakennus, liiteri sekä uudempi 1950luvun auinrakennus.
Tien varressa on vanha aitta. Pihan vanhempien rakennusten rakennusajankohta ei ole tiedossa, mutta
todennäköisimmin ne sijoittuvat 1800 ja 1900lukujen vaihteen molemmille puolille. Perinteistä rakennuskantaa
käsittävä piha on säilynyt ehyenä kokonaisuutena, ja on merkittävä maisemallinen kokonaisuus Huttukylässä.
Kohde kuuluu Koitelinkosken ja Huttukylän maakunnallisesti arvokkaalle maisemaalueelle.

 
arviointi:
MRKY15: R, M

 
lähteet:
KIRJALLISUUS, PIIRUSTUKSET, ASIAKIRJAT 
Outi Parhin 2003 Kiimingin kunnalle tekemä inventointi alueella 
Maasto ja rajaaineisto. Kiimingin kunta 
3511 07 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos 2002



 
kohteen nimi: Lehto
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564408815, 819
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: noin 1900luvun alusta
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 asuinrakennus; 03 navetta; 04 talli, lantala ja huussi; 05
lato; 06 maakellari; 07 konetalli; 08 sauna; 09 aitta; 10 riihi; 
 
kuvaus:
RAKENNUSHISTORIA 
Lehto on pitkänomainen rakennuskokonaisuus aivan Vesalantien varrella. Päärakennus on punaiseksi maalattu
Vesalantien suuntainen perinteinen talo, jossa on valkoiset ikkunanpie¬let ja nurkkalaudat. Muut rakennukset ovat
pu¬naiseksi maalattuja ja muodostavat tien suuntaisen kujanteen. Pihassa on hyvin hoidettuja aittoja.
Vesalantien toisella puolella si¬jaitsee vanha aitta. Tila rajautuu Vanhalehtotilaan. (Outi Parhi) 

Lehdon tila on erittäin vanha. Aikoinaan taloon on kuulunut jopa kolmisenkymmentä rakennusta; vielä 1900luvun
alkupuolella pihaan kuului neljä asuinrakennusta, ainakin kaksi navettaa ja useita talousrakennuksia. Kaksi
asuinrakennuksista, toinen navetoista ja useimmat talousrakennuksista on nyt purettu. Nykyisin tilaan kuuluu kaksi
vanhaa asuinrakennusta, vanha navetta, talli, sauna, lato, konetalli, pariaitta, riihi, maakellari ja useita latoja.
Purettu vanha navetta korvattiin uudella, ja parhaillaan pihaan ollaan rakentamassa uutta asuinrakennusta.
Navetan edustalla on pieni huvi ja grillausmaja. Pariaitta on kertaalleen siirretty Vesalantien tieltä. Tila on
kuulunut pitkään samalle suvulle. 
Toista päärakennuksista on mahdollisesti jatkettu kahdella päätykamarilla, ja maakellarin ylisiä on korotettu
betonisokkelilla. 

PIHAPIIRI JA LÄHIYMPÄRISTÖ 
Pihapiiri on tiivis ja pitkänmallinen; molemmista päistään avoin. Uudempi navetta rakennettiin purettua
kauemmas asuinrakennuksista, ja sen puoleinen osa pihaa avautuu etelään päin. Pihaan tullaan joko toisen
päärakennuksen nurkalta tai ladon ja konetallin välisestä nurkasta; tie kulkee koko pitkän tien läpi. Uuden navetan
ohi kulkeva tie johtaa Rekelän vanhalle talolle Kiiminginjoen rantaan. Asuinrakennukset ovat muodostaneen
pitkän ja kapean solan, joka johtaa länsipuoliseen karjapihaan. Karjapiha muodostuu edelleen tiiviinä ja
suljettuna, eikä sitä ole täydennetty saunaa lukuun ottamatta uusilla rakennuksilla: pihassa on voimakas
historiallinen tunnelma. Vesalantien toisella puolella on metsänrajassa vanha suurehko riihi. 
Lehdon tila on aivan Vesalantien varressa pitkän vaaran harjulla. Taloryhmää ympäröivät peltomaat, eikä
välittömässä läheisyydessä ole muita taloja. Lähistön rakennuskanta on osin vanhaa ja maisema perinteistä. 

SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) 
Kaikki rakennuksista on pidetty hyvässä kunnossa, ja jonkin asteisessa käytössä. Talon maat jakautuvat kahtia, ja
ainakin toisilla asukkaista on kiinnostusta mahdollisesti pyrkiä säilyttämään vanhoja rakennuksiaan. 

LUETTELOINTIPERUSTE 
Rakennukset ovat 1800 ja 1900luvulta, ja säilyneet hyvässä kunnossa. Kokonaisuus on säilynyt harvinaisen
ehyenä, huolimatta lukuisista puretuista rakennuksista. Rakennusryhmä on erittäin näkyvällä paikalla Vesalantien



varressa, ja merkittävä osa alueen perinteistä maisemaa. 
Kohteella on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

 
kuvaus:
Lehto on Huttukyläntien varrella harjanteella sijaitseva, monikerroksinen rakennuskokonaisuus 1800 ja 1900
luvuilta periytyvine pääärakennuksineen, riiheineen, aittoineen ja holvikellareineen. Lehdon kokonaisuuteen
kuuluvat Lehto, Pikkulehto, VanhaLehto ja Puistola.

 
historia:
Lehdon tila on erittäin vanha. Aikoinaan taloon on kuulunut jopa kolmisenkymmentä rakennusta; vielä 1900luvun
alkupuolella pihaan kuului neljä asuinrakennusta, ainakin kaksi navettaa ja useita talousrakennuksia. Kaksi
asuinrakennuksista, toinen navetoista ja useimmat talousrakennuksista on nyt purettu. Nykyisin tilaan kuuluu kaksi
vanhaa asuinrakennusta, vanha navetta, talli, sauna, lato, konetalli, pariaitta, riihi, maakellari ja useita latoja.
Purettu vanha navetta korvattiin uudella, ja parhaillaan pihaan ollaan rakentamassa uutta asuinrakennusta.
Pariaitta on kertaalleen siirretty Vesalantien tieltä. 

Toista päärakennuksista on mahdollisesti jatkettu kahdella päätykamarilla, ja maakellarin ylisiä on korotettu
betonisokkelilla.

 
lähteet:
Outi Parhin 2003 Kiimingin kunnalle tekemä inventointi alueella



 
kohteen nimi: RantaLehmilä
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564408142
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: asuinrakentaminen
ajoitus: 18641917
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Kiiminkijokivarressa Lehmisaaren kohdalla sijaitseva vanha tila, jossa talonpoikaista rakentamista edustavat
rakennukset muodostavat tiiviin pihapiiriin. Pihaan tullaan osittain päreillä vuoratun korkean kammiaitan ja
navetan välistä. Pihan toisella puolen joen suuntaisesti olevassa, vuonna 1883 valmistuneessa
asuinrakennuksessa on suuri pirtti. Sen vierellä on uudempi asuinrakennus. Neliöpihan sulkee puojirakennus.
Rannassa on vielä kaksi aittaa. 

Hirsipinnalla olevien vanhojen rakennusten muodostava harmooninen kokonaisuus.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M, S

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Runttilan museoaitat
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564409171
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: kulttuuri
ajoitus: 17221808
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Nykyiselle paikalleen Huttukylän koulun välittömään läheisyyteen siirretyt aitat, joista toisessa museo. Toinen
aitoista on Huttulan mailta vuonna 1720 peräisin oleva viljaaitta ja toinen vuonna 1845 rakennettu aitta.

 
arviointi:
MRKY15: Ht, R, H, I

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Takkisen kivinavetta
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440865
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: asuinrakentaminen
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1800luvun lopulta
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 navetta; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen varrella sijaitseva pihapiiri, jossa on 1800luvun lopulla valmistunut näyttävä luonnonkivinavetta ja
asuinrakennus, joka on 1950luvun asussa. Pihatien varrella ja viereisellä peltoaukealla muita vanhoja ja
uudempia talousrakennuksia. 

Kohde kuuluu Koitelinkosken ja Huttukylän maakunnallisesti arvokkaalle maisemaalueelle.

 
arviointi:
MRKY15: R, M



 
kohteen nimi: Vilppola
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564408359
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: vanhin rakennus 1700luvulta, muut 1800 ja 1900luvuilta
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 vaate ja asuinaitta; 03 navetta ja lato; 04 talli ja
huussi; 05 liha ja jauhoaitta; 06 jyvä ja leipäaitta; 07 viljaaitta; 08 savusauna; 09 kärryhuone; 
 
kuvaus:
Kiiminkijokivarressa, pelto ja niittyaukeiden keskellä pienen niemen kärjessä sijaitseva vanha tila, jossa
perinteistä rakennuskantaa aina 1700luvulta alkaen. Pihan muodostaa näyttävä päärakennus, jossa
nikkariperinnettä ilmentävä kuisti sekä sitä vastapäätä oleva kivinavetta latoineen, kumpikin 1900luvun alusta.
Pohjoissivulla on suuri aitta ja eteläsivulla vanha talli. Pihan aikaisemmin sulkeneen toisen asuinrakennuksen
paikalla on nyt pieni mökki ja autokatos. Vanhat aitat (1700l) ovat pihatien varressa. Lisäksi on vieläsaunat ja
uudempia ulkorakennuksia. Tässä monikerroksellisessa ja näyttävässä pihapiirissä täydennysrakentaminen on
toteutettu niin, että kokonaisuus on säilynyt ehyenä, tiiviinä ja myös tunnelmaltaan alkuperäisenä.

 
arviointi:
MRKY15: Ht, H, R, M, S, T

 
lähteet:
KIRJALLISUUS, PIIRUSTUKSET, ASIAKIRJAT 
Maasto ja rajaaineisto. Kiimingin kunta 
3422 09 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos 2002



 
kohteen nimi: YläIisakan kivinavetta
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644081558
kylä/k.osa: Huttula
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1885
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 navetta; 03 pariaitta; 04 autotalli; 05 aitta; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen etelärannalla peltomaiden keskellä sijaitseva tilakeskus, jossa perinteistä rakennuskantaa edustavat
päärakennus vuodelta 1885, 1900luvun alun lohkokivinavetta ja joukko aittoja. Lähistöllä on AlaIisakan niin ikään
vanha pihapiiri. Kohde ilmentää perinteistä rakentamisen tapaa ja Kiiminkijokivarren historiaa. Kohde kuuluu
Koitelinkosken ja Huttukylän maakunnallisesti arvokkaalle maisemaalueelle.

 
arviointi:
MRKY15: R, M

 
lähteet:
KIRJALLISUUS, PIIRUSTUKSET, ASIAKIRJAT 
Outi Parhin 2003 Kiimingin kunnalle tekemä inventointi alueella 
Maasto ja rajaaineisto. Kiimingin kunta 
3511 07 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos 2002



 
kohteen nimi: Jäälin hautausmaa
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644092210
kylä/k.osa: Jääli
tyyppi: hautausmaa
ajoitus: 18641917
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Vuonna 1890 käyttöön vihitty metsähautausmaa, joka edelleen käytössä. Sitä on laajennettu vuonna 1933 ja
kunnostettu vuosina 19851988. Puusto on mäntyvaltaista ja pohjakasvillisuus kangasturvepintaista. Erikoisuutena
on poronjäkälä, jotta on usein lisätty hautausten jälkeen kunnostetuille haudoille. Pintaalaltaan 2,5 hehtaarin
hautausmaa on aidattu osin kuusiaidalla, osin puuaidalla.

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993. 
 www.oulunseurakunnat.fi/jaalinhautausmaa



 
kohteen nimi: Kylmäniemi
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440114223
kylä/k.osa: Jääli
tyyppi: asuinrakentaminen
ajoitus: 19181944
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Uuden asutuksen keskellä Kuusamontien ja Jäälinjärven välissä sijaitseva, mahdollisesti 1930luvulla rakennettu
korkea asuinrakennus, jossa on toiminut kestikievari ja kyläkauppa. Pihapiirissä myös luhtiaitta, tiilinavetta ja
pikkupuoli.

 
arviointi:
MRKY15: R, H

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Alakylän koulu
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440911127
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: opetus ja koulutus
ajoitus: 19181944
ajoitusselite: 1920, 1948, 1954, 1995
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 koulu A rakennus; 02 luokkatiloja ja asunto B rakennus; Crakennus; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen etelärannalla Aution sillan kohdalla maisemallisesti merkittävällä paikalla sijaitsee Alakylän
monikerroksellinen kolmesta eri aikoina rakennetusta rakennuksesta koostuva kyläkoulukokonaisuus. Koulunpiha
rajautuu vuonna 1920 kouluhallituksen piirustusten mukaisesti rakennettuun kansallisromanttiseen
koulurakennukseen, kaakosta 1950luvun rakennukseen ja luoteesta 1995 toteutettuun laajennusosaan.
Pohjoispuolella on maantiehen asti ulottuvan urheilukenttä. 

Vanhin rakennus on puolitoistakerroksiinen, jyrkkäkattoinen hirsirakennus. Ikkunat ovat korkeat ja pieniruutuiset ja
niiden vuorilaudat ovat koristeelliset. Sisääntulokatoksissa on alkuperäistä detaljiikkaa. Aikoinaan opettajan
asuntona olleessa osassa on toiminut kylän pankki. Toisen vaiheen rakennus laajennuksineen edustaa tyypillistä
1950luvun koulurakentammista. Laajennuksen saumakohta erottuu selkeästi. Uusin liikuntasali on
mittakaavaltaan vanhempia osia voimakkaampi. 

Koulu on edelleen toiminnassa ja sitä on pyritty uudistamaan ajan vaatimusten mukaan. Koulurakennuksiin on
aikojen mittaan tehty myös niihin huonosti sopivia lisäyksiä, kuten karkeasti toteutettuja luiskarakennelmia. Ne
eivät kuitenkaan lopullisesti tuhoa kokonaisuuden arvoa. 

Koulu on merkittävä osa ympäristöään. Se on näkyvällä paikalla vanhan kyläntien ja Haukiputaantien välissä.
Koulun ja joen välissä kulkee vanha, edelleen käytössä oleva kyläntie, joka jatkaa alajuoksuun päin Hurunmäelle.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M, I

 
lähteet:
KIRJALLISUUS, PIIRUSTUKSET, ASIAKIRJAT 
Maasto ja rajaaineisto. Kiimingin kunta 2005 
3511 04 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos. Karttakeskus Oy, Helsinki 2002. 
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 1. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto, julkaisu
A:115. Oulu 1993. 
Alakylän Aviisi – Itkukiveltä Alataloon



 
kohteen nimi: Alakylän nuorisoseuran talo Toivola
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440968
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: tapahtuma, muisto ja uskomuspaikat
ajoitus: 19181944
ajoitusselite: 1938, uudisosa 1986
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 nuorisoseuran talo; 
 
kuvaus:
Toivola on Kiiminginjoen etelärannassa Venekosken kohdalla, Alakylän vanhan kylänraitin varrella sijaitseva
vuonna 1920 perustetun Nuorisoseuran toimitalo. Rakennus on pienen mutta korkeahkon havumetsäisen mäen
laella näkyvällä paikalla. Mäkeä ympäröivät peltomaat. Lähistön rakennuskanta on harvahkoa ja suurimmilta osin
vanhaa. Vuonna 1938 rakennettua taloa on laajennettu, mutta vanha osa on edelleen laajennusosan sivua lukuun
ottamatta alkuperäisessä kunnossaan.

 
arviointi:
MRKY15: H, R, M

 
lähteet:
KIRJALLISUUS, PIIRUSTUKSET, ASIAKIRJAT 
Maasto ja rajaaineisto. Kiimingin kunta 2005 
3511 04 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos 2002.



 
kohteen nimi: Alatalo
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 17581, 175242, 2731
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1800 ja 1900lukujen vaihteen tienoilla
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 viljaaitta; 03 vaateaitta; 04 riihi ja lato; 
 
kuvaus:
Alatalon nykyisin kolmeen pihapiiriin jakautunut vanha 1700luvulta oleva tila sijaitsee Kiiminkijoen etelärannalla
pienellä kumpareella viljelysmaiden ympäröimänä. 1800luvun lopulla pihapiiriin rakennettiin kolme
asuinrakennusta ja niille lukuisia ulkorakennuksia. 1900luvulla tila jaettiin kolmeen osaan. 

Vanha Alatalon pihapiiri on suuri ja pitkänmallinen. Nykyisin sitä rajaavat kujan suuntaisesti kaksi
asuinrakennusta, pohjoissivun sulkee asuinrakennus ja ennen avointa eteläsivua rajaavat uudempi navetta ja
hallirakennus. Pihapiirin ulkopuolelle kujan varteen jää kaksi aittaa. Ensimmmäisen talon piha avautuu ulospäin ja
siihen kuuluvat aitta/talli ja navetta. Keskimmäistä asuinrakennusta vastapäätä on näyttävä, tosin lyhennetty,
luonnonkiviperustainen navetta. Viimeisessä talossa on näyttävä ja erikoinen luonnonkivestä tehty paksu ja korkea
perustus. Kaikkiin taloihin on tehty mittavia muutostöitä kuitenkin perinteitä kunnioittaen. Yhdessä ne
muodostavat edelleen näyttävän ja ehyen 1800luvun rakennusperinteestä kertovan kokonaisuuden.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M

 
lähteet:
Maasto ja rajaaineisto. Maanmittauslaitos 2005 
3511 05 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos. Karttakeskus Oy, Helsinki 2002. 
Alatalon päärakennus  inventointi ja kuntotutkimus, 
Oulun seudun luonnonvara oppilaitos  Taisto Vesa 2002



 
kohteen nimi: Hannuksen koulu
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440915910
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: opetus ja koulutus
ajoitus: 19451974
ajoitusselite: 1947
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Kuusamontien varrella oleva vuonna 1947 rakennetun koulun, asuntolan ja ulkorakennuksen muodostama
kokonaisuus. Koulu on kaksikerroksine ja siinä on kolme sisäänkäyntiä pienine katoksineen. Hannuksen koulu
lakkautettiin syyskuussa 2008. Nykyään rakennukset palvelevat kylätalona, harraste ja juhlatiloina. 

Tyypilliset 1940luvun koulurakennukset, jotka ilmentävät koululaitoksen kehittymistä.

 
arviointi:
MRKY15: R, H



 
kohteen nimi: Hurunmäki
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564409175248, 249
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1800luvun puoliväli, jatkoosa vuonna 1910
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 sauna ja liiteri; 03 kontion navetta; 04 aitta; 05
kesänavetta; 06 leiviskän sauna; 07 leiviskän navetta; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen eteläpuolella Hurunmäen laella sijaitsevat pihapiirit, jotka muodostavat tiiviin ja ehyen, historiaa
henkivän kokonaisuuden aivan vanhan kylätien varteen. 1700luvulta olevan Hurun suurtilan rakennukset on
paljolti purettu lukuunottamatta nykyisten AlaHurun ja sen viereisen HuruKontion pihapiireissä säilyneitä.
Rakenteeltaan paikka on kuitenkin säilyttänyt perinteistä muotoaan. 1800luvulta oleva AlaHurun talo on näyttävä
ja iso, kahden perheen asunto. Sitä on jatkettu 1910 ja myöhempienkin vuosikymmenten aikana se on kokenut
muutoksia. Piha on rakennuksilla jaettu. Pihapiiristä löytyy 1800luvun kesänavetta ja aitta, sekä 1950 luvulla
rakennetut navetat ja ulkorakennuksia. Myös HuruKontio 1920 rakennettu päärakennus on aivan kylätien varressa
AlaHurun välittömässä läheisyydessä. Plajon muutoksia kokeneen asuinrakennuksen lisäksi pihassa on 1920
luvulta olevat aitta ja riihi sekä uusia tuotantorakennuksia. 

Hurulla on historiallista merkitystä, sillä se on toiminut kylänväen kokoontumispaikkana. Tien vieressä on
muistona itkukivi, jonka ympärille kyläläiset kertoman mukaan tapasivat kokoontua ison tai pienenvihan aikaan.
Vanhan Hurun kivinavetan nurkalta lähtivät kylän miehet rintamalle.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M

 
lähteet:
KIRJALLISUUS, PIIRUSTUKSET, ASIAKIRJAT 
Maasto ja rajaaineisto. Maanmittauslaitos 2005 
3511 04 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos. Karttakeskus Oy, Helsinki 2002. 
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 1. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto, julkaisu
A:115. Oulu 1993.



kohteen nimi: Iso-Liikanen (Liikanen, Huttula)
kunta: Oulu

kiinteistötunnus: 564-409-1-221

kylä/k.osa: Kiiminki

tyyppi: maa- ja metsätalous

ajoitus: ei määritelty

ajoitusselite: ei tiedossa

arvottaminen: maakunnallisesti arvokas

kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 navetta; 03 jyvä-ja vaateaitta, puuliiteri; 04 jyväaitta; 05
lato; 

kuvaus:

Kiiminkijoen ympäröimällä niemellä, muuta maastoa korkeammalla näkyvällä paikalla sijaitseva Liikanen on
Kiimingin ensimmäinen pysyvä asuinpaikka. Tilan pelloilta on löytynyt vanhoja nuotiopaikkoja ja tarve-esineitä.

Neliöpihaan saavutaan navetan ja puojirakennuksen välistä. Näyttävän luonnonkivinavetan pitkälläsivulla frontoni
ja lakanmäki. Päärakennus on joensuuntaisesti. Rakennusten rakentamisajankohta ei ole selvillä, mutta
päärakennusta on jatkettu ja korjailtu vuosikymmenten myötä. Lisäksi pihan ulkopuolelta löytyvät rantasauna, riihi
ja pienempi aitta. Joen rannassa on v. 1906 tulvan tuhoaman Laurinkosken myllyn jäänteitä, mm. myllykanava

Kiiminjoen varren asutushistoriasta kertova paikka, jossa perinteistä rakennuskantaa.

arviointi:

MRKY15: R, H, M

lähteet:

- Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Jäälin kansakoulu
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440915834
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: opetus ja koulutus
ajoitus: 19181944
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
H. J. Karvosen piirustusten mukaan vuonna 1932 rakennettu Kiimingin neljäs kansakoulu, jossa klassistisia
yksityiskohtia. Koulun vieressä on toinen, 1950luvulla rakennettu koulurakennus. 

Kohde ilmentää koululaitoksen ja koulurakentamisen historiaa.

 
arviointi:
MRKY15: R, H

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Kiimingin lukio ja kirjasto
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644092190
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: opetus ja koulutus
ajoitus: 1975
ajoitusselite: 1987
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: koulu; 
 
kuvaus:
Kiimingin keskustassa sijaitsevat kirjaston, koulun ja vapaaajankeskuksen suunnittelusta vuonna 1985 järjestetyn
arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen tuloksena toteutettu ratkaisu, jonka suunnitelusta vastasivat arkkitehdit
Erkki Saurama ja Päivi Mikola. Suunnittelun teemana oli kivien välissä virtaava Kiiminkijoki, jota kuvaa
rakennusten keskellä kulkeva laatoitettu kävelytie ja veden pyörteiden keskellä tukevina kivinä seisovat kirjasto ja
lukio, "kulttuurin virrassa". Sauraman teräsputkista muotoiltu värikäs leija on kuin koulun henki, joka välittää
ohikulkijoille ja Kiimingin keskustaan viestiä sen iloisen nuorekkaasta, eteenpäin pyrkivästä ilmapiiristä.
Lukiorakennus on 12 kerroksinen, sen julkisivut on verhoiltu vaihtelevilla puhtaaksimuuratulla tiilellä sekä
paneloinneilla, joiden detaljointi on vivahteikasta. Eritasoiset pulpettikatot, pergolat, katokset ja portit jäsentävät
rakennusta monipuolisesti mutta hallitusti. 

Onnistetusti toteutettua sjatonta arkkitehtuuria, jossa on muistumia Oulun koulun aatesuunnasta.

 
arviointi:
MRKY15: R, T

 
lähteet:
 AnnaMaija Ylimaula, Reijo Niskasaari, Ilpo Okkonen 1993. The Oulu School of Architecture Arkkitehtuurin
Oulun koulu. The Finnish Building Centre 
 Kiimingin lukio: Kiimingin lukio 30 vuotta.Juhlajulkaisu. Kiiminki 1998. 
 http://www.ouka.fi/oulu/kiiminginlukio



 
kohteen nimi: Kiimingin pappila
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644091532
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: uskonnon harjoittaminen
ajoitus: 18091863
ajoitusselite: 185051
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 pappilan päärakennus; 02 navetta; 
 
kuvaus:
Kiimingin pappila sijaitsee saarekkeessa, jonka saa aikaan Kiiminkijoesta erkaantunut kapea ojahaara.
Kiiminkijoki virtaa pappilan takana pienen matkan päässä. Viereisen tontin koulurakennusten ja toisella puolen
olevan peltoaukean välissä puistomaisessa ympäristössä sijaitseva 1851 rakennettu hirsirunkoinen
pappilarakennus on näyttävä kohde viehättävän kylätien varrella. Pihapiirissä myös 1950luvulla valmistunut
sementtitiilinavetta. Pappilaa on vuosien myötä jatkettu alkuperäisestä ja tehty suuriakin muutostöitä. Muun
muassa kaikki alkuperäiset kakluunit on poistettiin 1930luvun korjaamisen yhteydessä. 2000luvulla korjaustyöt on
tehty arkkitehtitoimisto Jouni KoisoKanttila Oy:n suunnitelmien mukaan. Pappila on kuitenkin säilyttänyt
arvokkaan olemuksensa ja on merkittävä alueen ja seurakunnan historiaa sekä paikallista identitettiä ilmentävä
kohde.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M, I



 
kohteen nimi: Koivikko
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644092115
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: asuinrakentaminen
ajoitus: 19181944
ajoitusselite: 1926
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 Asuinrakennus; 02 Sauna; 03 navetta; 
 
kuvaus:
Vuonna 1926 paikalleen siirretty hirsirunkoinen Koivikon päärakennus sijaitsee vanhan Kuusamontien varressa
pienasutuksen keskellä. Pihapiirissä on osaksi aumakattoisen ja jyrkkäharjaisen päärakennuksen lisäksi sauna ja
navetta. Kohteessa on tehty isojakin muutostöitä, ulkoiset muutokset ovat olleet vähäisiä.

 
arviointi:
MRKY15: R

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Kolehmainen
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440925113
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18091863
ajoitusselite: noin 1800luvun alkupuolella
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 talli; 03 puuliiteri; 
 
kuvaus:
Kolehmainen on yksi Kiimingin vanhimpia tiloja. Se oli aikansa mahtitila, jossa samassa pihapiirissä oli 1800
luvulla kolme päärakennusta ja jokaiselle talolle oli oma navettansa ja tien vieressä aittarivistö. Nykyään niistä on
jäljellä yksi näyttävä päärakennus, Vanhala, sekä yksi talli ja liiterirakennus. Tämä vuoraamaton harmaalla
hirsipinnalla oleva asuinrakennus on ollut paikallaan ainakin 1800luvun puolivälistä ja sen kylmähuoneessa
pidettiin entisaikaan kauppaa. Kohde ilmentää hyvin aikansa rakennustapaa ja on säilyttänyt hyvin alkuperäisen
ulkoasunsa.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M, S

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Kotikumpu
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644093987
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: asuinrakentaminen
ajoitus: 19181944
ajoitusselite: 1918
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 
 
kuvaus:
Kiimingin kirkonkylässä puistomaisessa ympäristössä sijaitseva vuonna 1918 Kiimingin ensimmäisen
kansakoulunopettajan itselleen rakennuttama näyttävä huvilamainen asuinrakennus. Talossa yksityiskohtia muun
muassa kissanpenkit, yläosastaan pieniruutuiset ikkunat sekä kaksi kuistia, toinen isäntäväelle ja toinen
palvelijalle.

 
arviointi:
MRKY15: R

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1, 
inventointilomake vuodelta 1987.



 
kohteen nimi: Leppälä
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440930112
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1800luvun loppu
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 Asuinrakennus; 02 Navetta; 
 
kuvaus:
Pienen kumpareen päällä sijaitseva, peltoaukean ympäröimä 1700luvun lopulta peräisin oleva tila, jonka talossa
pidettiin myös kestikievaria. Koillismaalta kulkevat rahtaajat ja kauppiaat pysähtyivät matkoillaan Leppälään yöksi.
Nykyinen päärakennus on luultavasti peräisin 1800luvun lopulta. Rakennuksen kuisti on tehty 1900luvun alussa
ja laajoja muutostöitä myöhemminkin, jolloin muun muassa poistettu alkuperäiset kakluunit. Viimeisimmät
muutostyöt ovat vuodelta 2015. Pihapiiristä on purettu muut vanhat talousrakennukset. Jäljellä on 1960luvun
alussa rakennnettu navetan, heinäladon, lampolan, tallin ja saunan käsittävä ulkorakennus. 

Tämä edustava, jykevällä graniittiperustuksella seisova ja näyttävällä paikalla oleva rakennus liittyy olennaisesti
Kiimingin paikallishistoriaan, mm. rakennuksessa toimineen kestikievarin takia.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M



 
kohteen nimi: Manninen
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 56440914126
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: asuinrakentaminen
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1910
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 navetta; 
 
kuvaus:
Kiiminkijoen varessa pienellä kumpareella sijaitseva ainakin 1770luvulta oleva vanha kantatila. Sen kolmelta
sivulta rakennuksin suljettuun yhtenäiseen pihapiiriin kuuluvat asuinrakennus noin 1910luvulta, 18001900 
lukujen vaihteesta oleva luonnonkivinavetta ja talli/ulkorakennus. Talossa on pidetty kauppaa 1960luvulle asti ja
siihen on vuosien aikana tehty muutostöitä, esimerkiksi vaihdettu ikkunat, mutta myöhemmin myös osittain
palauttamalla alkuperäistä asua. 

Yhtenäinen ja maisemallisesti merkittävä kokonaisuus, joka ilmentää Kiiminkijokivarren asutushistoriaa,
perinteistä rakennustapaa ja elinkeinojen kehittymistä.

 
arviointi:
MRKY15: R, H, M

 
lähteet:
 Maanmittauslaitos; isojakokartat 1770, keskeisten taajamaalueiden osayleiskaavaalueen tilat. 
 http://www.genealogia.fi/hiski/ft6oj6



 
kohteen nimi: Ukkola
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644099320
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: vapaaaika ja matkailu
ajoitus: 18091863
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Entinen kestikievari Kiimingin kirkonkylän keskustassa. Vanhaa kestikievarirakennusta on lyhennetty, mutta
vanhin, v. 1823 rakennettu osa, on jäljellä, ja siihen on rakennettu tyyliin sopimaton kuistiosa. Nykyinen
asuinrakennus on nuorempi. Talousrakennuksista on jäljellä vain hirsinen talli ja varastorakennus. (C)

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Väänäsen mylly
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564409376
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: teollisuus
ajoitus: 19181944
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Kiiminkijoen rannalla Laurinkosken kohdalla sijaitseva 1900luvun alussa perustettu saha ja mylly. Joessa tällä
kohtaa olevan pienen saaren ja mantereen välissä on myllykanava ja pitkä betonista valettu pato, joka
rakennettiin pysyväksi vuonna 1986. 
Myllyssä olevasta sähköturbiinista on saatu Kiimingin ensimmäiset sähköt Ylikylälle. 

Myllyrakennus paloi vuonna 2004 ja inventointihetkellä oltiin rakentamassa uutta palosta sailyneitä laitteita ja
rakenteita hyödyntäen. 

!900luvun mylly ja saha ilmentää perinteisten elinkeinojen kehitystä.

 
arviointi:
MRKY15: H, R

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Ylikanniainen
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 564409551
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: 18641917
ajoitusselite: 1913
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 
kohteen sisältämät rakennukset: 01 asuinrakennus; 02 navetta; 03 sauna; 
 
kuvaus:
Kiiminginjoen rannalla, Kanniaisenkosken partaalla sijaitsevat Mikkola ja Isokanniainen muodostivat aikoinaan
yhtenäisen pihapiirin, joka nyt on jaettu pensasaidalla. Mikkolan päärakennus on rakennettu vuonna 1913,
kivinavetta 1940luvulla ja ulkorakennuksia 1960luvulla. Näyttävässä päärakennuksessa on kaksi erikokoista
poikkipäätykuistia, joita yhdistää välikuisti sekä kauniit ikkunat. Talo on mahdollisesti rakennettu kahdessa osassa,
minkä vuoksi siinä on ollut alunperin kaksi pirttiä. Suurimmat muutoksen taloon on tehty 1970luvulla. Edelleen
hyvin alkuperäisen ulkomuotonsa säilyttänyt perinteistä maaseuturakentamista edustava asuinrakennus ja
kivinavetta maisemallisesti merkittävällä paikalla.

 
arviointi:
MRKY15: R, M

 
lähteet:
KIRJALLISUUS, PIIRUSTUKSET, ASIAKIRJAT 
Maasto ja rajaaineisto. Maanmittauslaitos 2005. 
3511 04 Maastokartta. Peruskartta 1:20 000. Maanmittauslaitos. Karttakeskus Oy, Helsinki 2002. 
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 1. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto, julkaisu
A:115. Oulu 1993.



 
kohteen nimi: Ylitalo
kunta: Oulu
kiinteistötunnus: 5644092148
kylä/k.osa: Kiiminki
tyyppi: maa ja metsätalous
ajoitus: ei määritelty
arvottaminen: maakunnallisesti arvokas
 

 
kuvaus:
Rehevän kasvillisuuden reunustama pihapiiri Haipuskylällä. Asuinrakennus on punamultainen ja siinä on korkea
luonnonkivinen perusta. Solallinen navetta ja tallirakennus on alaosastaan luonnonkivistä ja yläosastaan hirsinen.
Sen vieressä on kaksikerroksinen aitta.

 
arviointi:
MRKY15: R, M

 
lähteet:
 PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.
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