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Kestilän osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys 
 

Kulttuuriympäristöselvitys on laadittu yleiskaavatasoisena selvityksenä alueen paikallisesti 

arvokkaiden rakennuskohteiden ja kulttuuriympäristöjen selvittämiseksi. Lisäksi on koottu tiedot 

alueen valtakunnallisista ja maakunnallisista inventoinneista. 

Selvityksestä ja kohteiden arvotuksesta vastasi arkkitehti Elina Marjakangas ja maisema-

arkkitehti Veera Sanaksenaho. 

Maastokäynti ja kohteiden valokuvaus toteutettiin 26.6.2017. 

Kaava-alue laajeni syksyllä 2017 Siikajokivartta lounaaseen. Tiedot ko. laajennusalueen 

kohteista perustuvat aiempiin inventointitietoihin (MRKY 2015 ja Kioski-tietopalvelussa olevat 

paikallisesti arvokkaat rakennuskohteet). Tarvittaessa tehdään vielä toinen maastokäynti 

laajennusalueelle kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. 
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Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 

Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY 2009).  

Alueella on yksi maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, Kestilän raitti, joka käsittää useita 

maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita rakennuskohteita. Alueella oleva Kestilän kirkko on 

myös Kirkkolain mukainen kohde. Kestilän raitin kulttuuriympäristö-alueeseen sisältymättömiä 

muita maakunnallisesti arvokkaita kohteita on alueella 5 kpl. 

 

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet on tarkistettu Pohjois-Pohjanmaan liiton 

päivitysinventoinnissa vuonna 2015 (MRKY 2015), ja ne on osoitettu suojelukohteina 7.12.2016 

hyväksytyssä 2. vaihemaakuntakaavassa. Kohteita koskee seuraava maakuntakaavan 

suunnittelumääräys: 

 

”Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön maakunnallisten arvojen 

säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettu 

kulttuuriympäristö ja sen ominaislaatu. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota Pohjois-

Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvitykseen kirjattuihin arvoihin ja 

ominaispiirteisiin.” 

 

Maakunnallisesti arvokkaat alueet: 

- Kestilän raitti 

 

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet: 

- Apteekki 

- Kangas-Kestilä ja Kesti 

- Kestilän kirkko (Kirkkolaki) 

- Kivelä 

- Lahti 

- Lottala 

- Mannermaan kaupparakennus 

- Manttaalikunnan viljamakasiinit 

- Myllylän navetta ja aitat 

- Pappila ja vanha seurakuntakoti 

- Tapiola 

- Toivo-meijeri 

- Tolppa 

 
 
Kohteista seuraavat on suojeltu myös voimassa olevassa asemakaavassa: Kestilän kirkko, 
pappila ja vanha seurakuntakoti, Kivelä ja Mannermaan kaupparakennus. 
 

KIOSKI-tietokannan kohderaportit maakunnallisesti arvokkaista kohteista on koottu liitteeksi 

tämän selvityksen loppuun. Mm. Kestilän kirkon osalta raportti on päivittämättä MKRKY 2015- 

inventoinnin jälkeen. 

 

 

Kestilän raitti 
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Kestilän kirkko 

 

Kivelä 

 

Ohessa maastokäynnillä 2017 otettuja kuvia maakunnallisesti arvokkaista kohteista: 

(Veera Sanaksenaho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mannermaan kaupparakennus 

 

Manttaalikunnan viljamakasiinit 

 

Kestilän raitti 
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Apteekki 

 

Tapiola 

 

Toivo-meijeri 
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Paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö 

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 2015 tekemän päivitysinventoinnin yhteydessä on KIOSKI-

tietokantaan tallennettu myös 8 kpl paikallisesti arvokkaaksi arvotettuja rakennuskohteita. 

Näistä kohteista Lääkäritalo ja terveystalo on purettu kesällä 2017, joten rakennuksiin 

mahdollisesti kohdistuneita kulttuurihistoriallisia arvoja ei enää ole, eikä kohdetta esitettä 

suojeltavaksi yleiskaavassa. Kioski-tietokannan kohderaportit on koottu liitteeksi tämän 

selvityksen loppuun. Muita paikallisesti arvokkaita kohteita on selvitetty maastokäynnin 

perusteella mm. käymällä läpi ennen vuotta 1960 rakennetut kohteet ja tutkimalla vanhoja 

karttoja. Seuraavassa on esitys paikallisesti arvokkaista kohteista. 

 

Paikallisesti arvokkaat kohteet: 

- Jaatisen myllyn konttori 

- Tiinanmäki 4 

- Kisa-Pirtti 

- Ritola 

- Kestilän peruskoulu 

- Hovin aitat 

- Niva 

- Kestiläntie 2298 

- Maksin talo 

- Maksintie 29 

- Purontie 11 

- Maksintie 25 ? 

Jaatisen myllyn konttori 

  

Kuva: Veera Sanaksenaho 2017 

 

kiinteistötunnus: 791-401-12-15 

sijainti:  Koskitie 2, 92700 Siikalatva 

tyyppi:  - 

ajoitus:  - 

 

Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 
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Tiinanmäki 4 

  

Kuva: Meeri Karjula 2015 (lähde:KIOSKI) 

 

kiinteistötunnus: 791-401-48-0 

sijainti:  Tiinanmäki 4 

tyyppi:  maa- ja metsätalous 

ajoitus:  - 

 

Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 

 

Kisa-Pirtti 

 

Kuva: Meeri Karjula 2015 (lähde: KIOSKI) 

kiinteistötunnus: 791-401-79-1 

sijainti:  Seurantie 3, 92700 Siikalatva 

tyyppi:  urheilu ja liikunta 

ajoitus:  moniperiodinen 

 

Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 
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Ritola 

 

Kuva: Google Maps 2015 (Lähde: KIOSKI) 

kiinteistötunnus: 791-401-76-1 

sijainti:  Kestilänraitti 8, 92700 Siikalatva 

tyyppi:  asuin- ja liikerakentaminen 

ajoitus:  - 

 

Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 

Kestilän peruskoulu 

  

Kuva: Meeri Karjula 2015 (Lähde: KIOSKI) 

kiinteistötunnus: 791-401-77-0 

sijainti:  Kestilänraitti 1B, 92700 Siikalatva 

tyyppi:  koulurakennus 

ajoitus:  - 

 

Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 
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Hovin aitat 

  

Kuva: Veera Sanaksenaho 2017 

 

kiinteistötunnus: 791-401-5-239 

sijainti:  Myllyläntie 84, 92700 Siikalatva 

tyyppi:  maa- ja metsätalous 

ajoitus:  18164-1917 

 

Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 

Niva 

   

Kuva: Meeri Karjula 2015 (Lähde: KIOSKI) 

 

kiinteistötunnus: 791-401-5-265 

sijainti:  Myllyläntie 139, 92700 Siikalatva 

tyyppi:  asuinrakentaminen 

ajoitus:  18164-1917 

 

Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 
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Kestiläntie 2298 

 
 

  

Kuvat: Elina Marjakangas 2017 

kiinteistötunnus: 791-401-32-147 

sijainti:  Kestiläntie 2298, 92700 Siikalatva  

tyyppi:  asuinrakennus 

ajoitus:  rakennettu 1949 (lähde: RaHu-rekisteri) 

 

kuvaus:  
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Maksin talo 

 

  

Kuvat: Veera Sanaksenaho 2017 

 

kiinteistötunnus: 791-401-32-95 

sijainti:  Maksintie 11, 92700 Siikalatva  

tyyppi:  lomarakennus 

ajoitus: rakennettu 1800-luvun alussa, siirretty nykyiselle paikalleen 1850-

luvun alussa. Isoja muutostöitä 1920- ja 1930-luvuilla.  

kuvaus: 

Maksin talo rakennettiin nykyiseltä paikaltaan noin sata metriä lähemmäs Siikajokea 1800-luvun 

alussa. Alun perin rakennus oli savupirtti. Rakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen 1850-luvulla, 

jolloin siihen rakennettiin savuhormillinen kiviuuni. Rakennuksessa on pirtti, kaksi pientä 

kamaria ja keittiö. Rakennukseen on tehty useita korjauksia vuosien varrella ja joitain 

muutoksia. 1920-luvulla on tehty lautavuoraus, vesikatto uusittu ja ikkuna-aukot suurennettu 

sekä uusittu lasitukset. Rakennusta on korotettu ja toiseen kerrokseen tehty kaksi huonetta 

sekä vesikatto rakennettu uudestaan 1930-luvulla. Sisätiloissa näkyy rakennuksen hirsirunko, 

jossa on nähtävissä savupirtin aikaiset jäljet. Rakennus on ollut vakinaisesti asuttuna vuoteen 

1972 asti. Nykyään se toimii vapaa-ajan asuntona. 
lähteet: Maksin talo Kestilässä. MM.2011. http://maksinharju.fi/maksi/  

http://maksinharju.fi/maksi/
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Maksintie 29 

  

Kuva: Veera Sanaksenaho 2017 

 
kiinteistötunnus: 791-401-32-115 
sijainti:  Maksintie 29, 92700 Siikalatva  
tyyppi:  asuinrakennus 
ajoitus:  rakennettu 1938 (lähde: RaHu-rekisteri) 
 

kuvaus: Vapaa-ajan käytössä oleva, päällisin puolin hyvin säilynyt hirsirakennus. 

Purontie 11 
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Kuvat: Veera Sanaksenaho 2017 

 
kiinteistötunnus: 791-401-5-270 
sijainti:  Purontie 11 ja 13, 92700 Siikalatva  
tyyppi:  asuinrakennus 
ajoitus:  rakennettu 1940 (lähde: RaHu-rekisteri) 

 

kuvaus: 

Pihapiiri on hyvin hoidettu ja aikakauden tyylin piirteitä on säilynyt. Pihapiirissä on myös uusi 

asuinrakennus, jonka pihaa vanha talousrakennus reunustaa. Vanha asuinrakennus pihoineen 

on uudemman asuinpihan takana. 

Maksintie 25? 

 

Kuva: Elina Marjakangas 2017 

 

kiinteistötunnus: 791-401-32-124 

sijainti:  Maksintie 25, 92700 Siikalatva  

tyyppi:  asuinrakennus 

ajoitus:  rakennettu 1947 (lähde: RaHu-rekisteri) 

 

kuvaus: tyhjillään oleva talo Maksintien varressa. Perustukset ovat painuneet, eikä 

rakennuksen kunnosta ole tarkempaa tietoa. 
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Jälleenrakennuskauden alueet ja kohteet 

Kestilässä jälleenrakennuskauden asutusta on etenkin Purontien, Automiestentien, Härmäntien, 

Taipaleentien ja Seurantien ympäristöissä. Näiden katujen varsilla olevat 

jälleenrakennuskauden pihapiirit ovat ainakin osittain säilyttäneet mittasuhteensa ja tyylinsä. 

Yksittäisiin rakennuksiin on tehty lukuisia korjaustöistä, muutoksia ja laajennuksia, mutta 

aikakauden piirteet ovat edelleen hyvin havaittavissa. Kohteiden identiteetti on 

jälleenrakennuskaudelle tyypillinen. Pihapiirit ja raittimaiset vanhat tiet ovat vehreitä 

kokonaisuuksia, joissa rintamamiestalot ovat sijoittuneet teiden läheisyyteen ja usein laaja, 

puutarhamainen pihapiiri levittäytyy talon toiselle puolelle. Yksittäisiä jälleenrakennuskauden 

kohteita / parivaljakoita on myös Kestilänraitin ja Pajatien varsilla. 

Yksittäisillä jälleenrakennuskauden kohteilla on merkitystä lähinnä osana vanhoja raitteja, ja 

pihapiirit kiinnittyvät tiiviisti tieympäristöön. 

Varsinaisena jälleenrakennuskauden aluekokonaisuutena erottuu Taipaleentien / Härmäntien 

rakennettu ympäristö, minkä varrella lähes kaikki asutut pihapiirit on toteutettu 

jälleenrakennuskaudella. 

 

Automiestentien jälleenrakennuskauden alue 
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Kuvat: Aija Degerman 2017 
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Seurantien raittiympäristöä 

  

  

  

Kuvat: Aija Degerman 2017 
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Purontien raittiympäristöä 

  

Purontien tien mutkassa on perinteikäs ja vehreä asuinpiha, joka on rakennettu vuonna 1945 (RaHu). 
Tontilla on keltainen vanha asuinrakennus, joka on säilyttänyt hyvin aikakaudelle tyypilliset piirteet ja 
lisäksi kolme peltikattoista harmaata hirsirakennusta. Kuvat:Veera Sanaksenaho 2017. 

 

Vaaleanvihreä asuinrakennus edustaa jälleenrakennuskautta. Laajennusosa on todennäköisesti 
rakennettu myöhemmin ja vesikatto on uusittu. Piha on perinteinen. Kuva: Veera Sanaksenaho 2017. 

Taipaleentien jälleenrakennuskauden kohteita 
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Kuvat: Aija Degerman 2017 
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Kestilänraitin jälleenrakennuskauden talot  

 

Kaksi vaaleaa rintamamiestaloa Kestilänraitin varrella muodostavat pihoineen jälleenrakennuskauden 
parivaljakon. Tonttien rajapensasaidat ja portit kuuluvat aikakauden tyyliin ja tuovat raitille ilmeikkyyttä. 
Kuva: Elina Marjakangas 2017 

Pajatien jälleenrakennuskauden talot  

 

Pajatie 7 osoitteessa on punainen vuonna 1952 rakennettu asuinrakennus (lähde: rahu). Kuva: Veera 
Sanaksenaho 2017. 

 

Pajatie 9 osoitteessa on vihreä vuonna 1951 rakennettu asuinrakennus (lähde: rahu). Kuva: Veera 
Sanaksenaho 2017. 



   

 
 

20 (21) 
 
KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

2017-11-17 

 

 

Muut kohteet 

Kohteita ei esitetä suojeltaviksi yleiskaavassa. 

Ranta-Kestilä 

  

Kuva: Elina Marjakangas 2017. 

kiinteistötunnus: 791-401-5-237 

sijainti:  Rantatie, 92700 Siikalatva  

 

Siikajoen eteläpuolella kunnan kiinteistöllä oleva pitkärunkoinen talo on ollut pitkään tyhjillään ja 

seinustat ympäriinsä kasvillisuuden peitossa. Piharakennuksia ei ole. Osa katosta on 

romahtanut ja useita ikkunoita on rikki. Jokunen vuosi sitten kunta selvitti, voitaisiinko 

rakennuksen toinen pääty vielä säästää ja kunnostaa museoksi. Tällöin jouduttiin toteamaan, 

että rakennuksen säilymisedellytykset on jo menetetty, eikä hanke edennyt. 

Lääkäritalo ja terveystalo (purettu) 

  

Kuva: Veera Sanaksenaho 2017 

kiinteistötunnus: 791-401-53-23 ja 94-4 

sijainti:  Terveystie 3, 92700 Siikalatva 

tyyppi:  sairaanhoito ja sosiaalihuolto 

ajoitus:  1945-1974 
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Rakennukset on purettu kesällä 2017. Kioski-tietokannan kohderaportti on liitteenä. 

Kirkkokosken silta 

  

Kirkkokosken nykyinen teräksinen riippuansasilta on otettu käyttöön vuonna 2002. Sillan tyyppi 

on sovitettu onnistuneesti maisemaan. Sillan kautta on toteutettu myös kevyen liikenteen reitti. 

 

Myllykosken vanha ylistyspaikka 

 

Myllylän tilan kohdalla on ollut vanha 

joenylityspaikka vielä 1970-luvulla. 

Silta on purettu. 

 

Kuva maanmittauslaitoksen 

peruskartasta vuodelta 1973 

 
Vanha ylityspaikka voidaan 
huomioida yleiskaavassa yleisenä 
rantaanpääsypaikkana 


