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Kalajokilaakson viljelymaisemat, Pohjois-Pohjanmaa

Kalajokilaakson viljelymaisemat edustavat avaraa pohjalaista jokilaakson kulttuurimaisemaa. 
Maiseman arvot perustuvat alueen laajoihin viljelynäkymiin, jotka kuvastavat alueen 
merkitystä pitkäaikaisena ja elinvoimaisena maatalousalueena. Tyypillistä maisemakuvaa 
ovat lähes silmänkantamattomat peltonäkymät, joiden keskellä kirkkojen korkeat 
torninhuiput erottuvat kauas näkyvinä maamerkkeinä.

Kyösti Kallion sukutila sijaitsee aivan maisema-alueen kaakkoiskulmassa. Sama 
maisemallinen avoimuus ja seudulle tyypillinen tasaisuus on toisintokuvauksissa 
tunnistettavaa, mutta rakenteet ovat aivan uudet. Sukutilaa hoidetaan pieteetillä ja 
kulttuurihistoriaa vaalien, mutta yhtä lailla myös aktiivisen nykymaatalouden ja maitotilan 
ehdoilla.  



Presidentti Kyösti Kallio esittelemässä tiluksiaan maaherra E.Y. Pehkoselle. Pietinen 1937, Museovirasto.  
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Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Pohjois-Pohjanmaa.

Kalajokilaakson viljelymaisemat edustavat 
avaraa pohjalaista jokilaakson 
kulttuurimaisemaa

Kalajokilaakson viljelymaisemat ovat muodostuneet Keski-
Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaseudulle 
tyypilliseen laajahkoon jokilaaksoon, jota ympäröivät karut, 
kiviset ja soiset selännealueet. 

Maisema-alueen runkona on Pohjanlahtea kohti kaakko-
luodesuunnassa virtaava Kalajoki, jonka pääuoma saa alkunsa 
Reisjärven kunnassa sijaitsevista Reis- ja Vuohtajärvistä. 
Maisema-alueen eteläosissa uoma laajenee kapeaksi ja 
linnustollisesti tärkeäksi Kortejärveksi, jonka pohjoispuolella 
joki virtaa lyhyen matkan ajan kahdessa uomassa. Nivalan 
taajaman kohdalla Kalajoki levenee Pidisjärveksi. Kalajoen 
valuma-alue on vähäjärvinen, joten joen virtaamavaihtelut 
ovat monen muun Pohjanmaan joen tavoin huomattavia. 
Tulvien rajoittamiseksi joen pääuomaa on perattu ja 
pengerretty. Kalajokeen laskee useita kapeita jokia. 

Seutu on intensiivisen maatalouden muokkaamaa ja siellä on vain vähän luontokohteita. 
Jokilaaksoa ympäröivien selänteiden metsät ovat puolukka-mustikkatyypin sekapuumetsiä, jotka 
ovat suurilta osin talousmetsää. 

Kalajokilaaksosta tunnetaan runsaasti kivikautisia asuinpaikkoja. Maisema-alueen luoteisosassa 
muinaisjäännökset sijaitsevat hajanaisesti pitkin jokilaaksoa, paikoin suhteellisen kaukanakin 
uomasta. Oksavan kylän tuntumassa ne ovat keskittyneet jokivarteen sekä Kortejärven rannoille. 
Pidisjärven eteläpuolella sijaitsevassa Järvikylässä kivikautiset asuinpaikat muodostavat 
monikohteisen asuinpaikkaryppään, jonka läheltä on löydetty myös Mönkönsaaren
esihistorialliset lapinrauniot. Pysyvää asutusta Kalajokilaaksoon alkoi muodostua 1500-luvun 
puolivälin jälkeen. Asutus ryhmittyi pitkiksi rivikyliksi ja harvoiksi nauhoiksi Kalajoen ja sen 
sivujokien hedelmällisille ranta-alueille. Aikojen kuluessa viljelyalueet ovat laajentuneet 
jokivarresta kohti metsämaita samalla kun peltopinta-alaa on kasvatettu järviä laskemalla ja soita 
kuivaamalla. Kalajokilaakson maatalous on perustunut kaski- ja peltoviljelyyn sekä karjatalouteen.  
Muutamia kalajokivarren vanhoja niittyjä ja laidunmaita lukuunottamatta vanhat 
maatalousmaiseman tunnuspiirteet ovat seudulta kadonneet.  Nivalan keskustaajaman 
kaakkoispuolella sijaitseva Köyhänperän alue on säästynyt edustavana esimerkkinä koko 
jokilaaksoa aiemmin luonnehtineesta latomaisemasta. Köyhänperän latoja on kunnostettu 
aktiivisesti. Jokilaakson asutus on keskittynyt laakson reuna-alueilla kulkevien maanteiden 
varsille. Myös viljelyalueiden keskellä on yksittäisiä maatilojen pihapiirejä sekä muutamien 
pihapiirien muodostamia kokonaisuuksia. Maanteitä seuraavat asutusnauhat tiivistyvät monin 
paikoin selväpiirteisiksi kyläkokonaisuuksiksi. Asutuksen ja jokiuoman välisellä vyöhykkeellä 
aukeavat laajat yhtenäiset peltoalat, joita katkovat vain muutamat pienet metsäsaarekkeet. 
Viljelysten ohella maisemaa kirjovat maatilojen isokokoiset tuotantorakennukset. 

Seudulta löytyy useita rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita. Alueen luoteiskulmassa 
sijaitsee Vähäkankaan tiivis puhtokylä. Kylän kahdeksan puolitoistakerroksista talonpoikaista 
pohjalaistaloa muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden edustavine raittinäkymineen ja 
jokirantaan ulottuvine peltosarkoineen. Maisemaa täydentävät runsas puusto sekä vanhat 
piharakennukset. Arvokkaita kyläkohteita ovat myös Oksava Haapajärvellä sekä Ypyä, Mehtälä ja 
Haapaperän raitti Nivalassa. Alueella on lisäksi monia rakennusperinnöltään arvokkaita 
yksittäiskohteita, kuten vanhoja pihapiirejä tai julkisia rakennuksia. Nivalan taajaman 
eteläpuolella sijaitsee Hituran kaivos.


