
Avoinna yleisölle kesäisin ja ryhmille sopimuksen mukaan myös 
aukioloaikojen ulkopuolella. Lamminahon pirttiä voi käyttää 
myös pienimuotoisten kulttuuritilaisuuksien ja kokousten järjestä-
mispaikkana sopimuksen mukaan. 

Tarkemmat aukioloajat, tapahtumat, pääsymaksut ja hinnasto:
www.vaala.fi /elinvoima/matkailu/kayntikohteet-ja-nahtavyydet/lammina-
hon-talo
www.facebook.com/lamminahontalo

Yhteystiedot:
Lamminahon talo 
puh. 040-1977 284
s-posti: lamminaho@vaala.fi  ( käytössä aukioloaikoina)
Lamminahontie 231
90700 Vaala

Lue lisää Museoviraston ja Senaatin verkkosivuilta:
www.museovirasto.fi /fi /kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/
rakennetun-kulttuuriperinnon-restaurointi-ja-hoito
www.senaatti.fi /arvokiinteisto/lamminaho

Rakennushistoriaselvitys ja mittausdokumentointi:
www.senaatti.fi /tietoa-meista/kulttuuriperintomme/raportit 
(Hae raportit sanalla Lamminaho.)

Esteettömyys:
Autot pyydetään pysäköimään parkkipaikalle, mutta invakulje-
tukset ja vanhukset saavat ajaa myös pihalle. Talon kynnykset 
ovat korkeat, mutta pyörätuolia varten voidaan laittaa siirrettävät 
luiskat (ei käy sähköiselle pyörätuolille).

LAMMINAHON TALO
VAALA

LAMMINAHON TALO
Lamminahon tila on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki 
Oulujokivarren talonpoikaisesta kulttuurista ja rakennusperin-
nöstä. Pihapiiriin kuuluu 24 rakennusta alkuperäisine esineineen. 
Tila perustettiin uudistilana 1750-luvulla vilkkaana kulkureit-
tinä toimineen Oulujoen rannalle, vanhan mäkituvan paikalle. 
Jokea pitkin kulki muun muassa tärkeä tervaliikenne Kainuusta 
Ouluun aina 1940-luvulle asti sekä merkittävä puutavaran uitto 
1980-luvulle asti.

RAKENNUKSET
Avaran peltomaiseman laidalla Oulujoen törmällä sijaitsevan 
nelikulmaisen pihapiirin muodostavat päärakennus (1), luhtirivi 
(2) sekä navetta- ja tallirakennus (4). Ydinpihapiiriin liittyy kiinte-
ästi entinen viinakööki (3). Jokitörmällä on tilan vanhin rakennus, 
törmäaitta (7) vuodelta 1793, kolmikerroksinen vilja-aitta eli puoji 
(9) sekä törmään kaivettu holvattu kivikellari (8). Etäämpänä on 
kolmen aitan (vuosilta 1796 ja 1827) (10-12) ja vanhan tallin (13) 
muodostama rakennusryhmä. 

Päärakennus on perinteinen peräpohjalainen talonpoikaistalo, 
joka edustaa rakennusvaiheita 1800-luvun alusta 1970-luvulle. 
Pihapiirin 1700- ja 1800-luvun rakennukset edustavat laajasti 
talonpoikaisen pihapiirin typologiaa ja niissä on säilynyt arvok-
kaita kansanomaisen rakennustavan yksityiskohtia.

Tila pelto- ja metsäalueineen on autenttinen kokonaisuus, 
jonka rakennuskanta ja esineistö ovat alkuperäisiä. Vanhimmat 
rakennukset ja esineet ovat 1700-luvulta. Pihapiiri lähipeltoineen 
on suojeltu rakennussuojelulain nojalla.

1. Päärakennus
2. Luhtirakennus
3. Viinakööki
4. Navettarakennus
5. Talli ja lato
6. Massiini ja ruumenhuone

Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, 2020

Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, 2020

Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, 2018

7. Törmäaitta
8. Kellari
9. Puoji, ”lasten aitta”
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KOSKEN TÖRMÄLLÄ
Lamminahon tila sijaitsee Oulujoen varrella entisen Niskakosken 
törmällä, mistä joki lähtee Oulujärvestä työntymään kohti länttä ja 
merta. Lamminaho on noin seitsemän kilometrin päässä Vaalasta 
lähellä Nuojuan voimalaitosta. Jylhämän ja Nuojuan vuosina 1946 - 
1955 rakennettujen voimalaitosten takia joen pinta on Lamminahon 
kohdalla yli 11 metriä korkeammalla kuin joen virratessa vapaana. 
Vesi peittää alleen Lamminahon edustalla olleet saaret ja alavirrassa 
sijainneen myllypaikan. 

Oulujoen kosket alkoivat Vaalasta, jossa oli Kainuun ja merimaiden 
raja, yli- ja alamaiden välisen liikenteen solmukohta. Vaalan pyör-
teestä sai alkunsa Niskakoski, joka oli Oulujoen vihaisin koski. Kosken 
pituus oli yli 9 km ja putouskorkeus kaikkiaan yli 31 metriä.  Lam-
minahon uudistila perustettiin 1750-luvulla Niskakosken Oterman 
putouksen sivuun jääneen korkeatörmäisen lahdelman eli lammin 
törmälle. Tilasta käytettiin aluksi nimeä Lamminparras, joka sittem-
min vaihtui Lamminahoksi. 

1. Päärakennus
2. Luhtirakennus
3. Viinakööki
4. Navettarakennus
5. Talli ja lato
6. Massiini ja ruumenhuone
7. Törmäaitta

Lamminahon päärakennus 1908. Lamminahon albumit, MV. Postikortti 1900-luvun alku, MV. Aune kaivolla 1940-luku.                                                                   Lamminahon albumit, MV.

LAMMINAHON KOSKENLASKIJAT
Joki oli pitkälle 1940-luvulle saakka pääkulkuväylä; terva- ja kauppa-
reitti Kainuusta Ouluun kulki Lamminahon editse. Koskenlaskijoiden eli 
laskumiesten tehtävänä oli luotsata Oulua kohti matkaavat veneet halki 
Niskakosken kuuden kuohuvan putouksen. He olivat valtion virkamie-
hiä, jotka maaherra nimitti virkaan hakemuksesta. Virkaa haettaessa tuli 
hakijan esittää käräjillä papintodistus ja takauskirja, jossa kaksi vakava-
raista talollista sitoutui omasta ja toinen toisensa puolesta takuuseen 
laskumiehen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Virkamiesten 
tapaan laskumiesten oli myös vannottava virkavala sekä haettava viras-
taan virkavapautta ja eroa. Valan tehneitä Niskakosken laskumiehiä on 
ollut lamminaholaisten joukossa vuodesta 1833 lähtien kahdessa pol-
vessa: Juho Lamminaho (s.1796), hänen poikansa Tuomas (s.1838) sekä 
Juho Juhonpoika Lamminaho (s.1827), joka sittemmin siirtyi isännäksi 
Ahmaskoskelle. 

MATKAILIJOIDEN MAJOITUSTA
Suomen Matkailijayhdistyksen perustamisen aikoihin vuonna 1887 
oli Suomessa vain yksi yhtenäinen matkailureitti: Viipurista Itä-Suo-
men kautta Kajaaniin, sieltä laivalla Oulujärven yli Vaalaan, mistä 
tervaveneellä kosket laskien Ouluun saakka. 1800-luvun loppupuo-
lella suosittua Oulujoen koskireittiä kulkevat matkailijat ja ulkomai-
set urheilukalastajat saivat majoituksen Niskakoskella Lamminahon 
talossa.

MAATALOSTA MUSEOKSI
Lamminahon tila säilyi jakamattomana saman suvun hallussa lähes 
200 vuoden ajan, kunnes se lahjoitettiin irtaimistoineen Museoviras-
tolle vuonna 1992. Museovirasto toteutti Lamminahossa kattavan 
restaurointi- ja korjaushankkeen vuosina 1994-99. Lamminaho siir-
tyi vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöjen omistukseen. Senaatti vastaa 
kohteen kunnossapidosta ja restauroinnista Museoviraston ohjauk-
sessa. Lamminahon esineistö kuuluu Kansallismuseon kokoelmiin. 
Tila toimii Museoviraston museokohteena, jonka avoinna pidosta 
vastaa Vaalan kunta. 

8. Kellari
9. Puoji, ”lasten aitta”
10. Miesten aitta

11. Naisten aitta
12. Pikkuaitta
13. Vanha talli

14. Traktorikoppi
15. Paja
16. Sysikoppi

17. Riihi
18. Riihilato
19. Kaivo
20. Lato

21. Riihi, elosuoja
22. Savusaunan paikka
23. Tervahauta
24. Parkkipaikka
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