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Kaavoitus 2017

Rakennusperintöinventointi Ilmajoen keskustan yleiskaava- alueella, luonnos
Ilmajoen keskustan osayleiskaavaan vuodelta 1991 on sisällytetty vuoteen 1960 saakka alkuperäisen asunsa
säilyttäneet sekä huomattavat rakennukset ja rakennelmat kuten esimerkiksi Herkooli, vanhainkoti ja EteläPohjanmaan opisto. Yleiskaavassa on määritelty myös huomattavat aluekokonaisuudet kuten Ilkan kenttä,
Könnintie ja Nikkolan sillan tienoo. Päivitettyyn 2017 yleiskaavainventointiin on otettu mukaan
valtakunnallisten ja maa-kunnallisten alueiden lisäksi myös paikallisesti merkittäviä alueita, joissa korostuu
pienehköt, rakennustavaltaan yhtenäiset ja alkuperäisen asunsa säilyttäneet asuntoalueet sekä joitakin
1800-luvun lopulla rakentuneita maatalousympäristöjä. Neljä aluetta sijaitsee asemakaava-alueella ja muut
sen ulkopuolella. Alueet, jotka ovat osittain päällekkäisiä valtakunnallisten
tai maakunnallisten inventointien kanssa on merkitty vain rakennusinventointikarttoihin.
Ilmajoen ennen vuotta 1920 rakennettua rakennuskantaa on inventoitu varsin kattavasti 1990-luvun
lopppupuolella. Lisäksi on tehty julkaisut Ilmajoen rakennusperintö; osa I, Keskusta vuonna 1999. Julkaisut
on tehty inventointien pohjalta, valikoiden parhaiten säilynyttä ja edustavaa, ennen vuotta 1920
valmistunutta rakennuskantaa.
Uusia aluekohtaisia inventointeja on Ely- keskuksen toimesta tehty 2000-luvulla sekä maakuntaliiton ja
museoviraston toimesta 2010-luvulla.
Ilmajoen keskusta-alueen vuosina 1920 - 1960 välisenä aikana rakennettujen rakennusten ja rakenteiden
inventointi on aloitettu joulukuussa 2004 - tammikuussa 2005. Tuolloin inventoitiin rakennustarkkuudella
14 kohdetta sekä 2006 inventoidusta alueesta Ilmajoen keskusta ja asemanseutu.
Ilmajoen rakennuskanta on digikuvattu kesällä 2017 paikkatietoaineistosta saadun tiedon perusteella.
Rakentamisajankohta määriteltiin ennen 1920 luvun ja 1920-70 luvun selvitysjaksoiksi, mikä vastaa noin 50100 vuoden aikarajoitusta.
1960-70 lukujen rakennuskanta on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huomioitu aluemerkinnällä,
jolloin rakennusajankohdan asemakaava-alueilla sijaitsevat kohteet ovat muodostuneet ehyiksi
rakennustyypin tai ajankohdan esimerkkikohteiksi.
Yleiskaavaluonnoksen merkinnät on laadittu olemassa olevan aineiston perusteella, joka aineiston
laajuuden vuoksi tarkentuu kaavoitusprosessin ja lähdeaineistojen päivityksen edetessä.
Alueiden ja kohteiden valinta on suoritettu seuraavin perustein:
o Kulttuurihistorialliset arvot
o Rakennushistorialliset, ja -taiteelliset arvot
o Historialliset arvot
o Säilyneisyys- ja edustavuusarvot
o Ympäristölliset ja kyläkuvan kannalta merkitykselliset arvot
o Identiteetti- ja symbolimerkitykset
o Lisäksi arvotuksessa huomioidaan alueen tai kohteen edustavuus, harvinaisuus, tyypillisyys,
alkuperäisyys, historiallinen todistusvoima ja kerroksisuus Ilmajoen kunnan kulttuuriympäristössä.
Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista todetaan, että maankäytön
suunnittelussa on varmistettava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen säilyminen. Viranomaisten laatimat kulttuuriympäristöinventoinnit ovatkin yksi alueidenkäytön
suunnittelun lähtökohdista.

Rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttava lainsäädäntö
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perustuslaki (731/1999) 20 §
Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010
Etelä-Pohjanmaalla on 56 lailla suojeltua rakennusta
Kirkkolaki (1993/1054)
Sopimus rautatiealueiden suojelusta 1998
Erilaisilla kaavoilla suojellut rakennukset
Lisäksi kulttuuriympäristöön vaikuttaa energiataloutta, liikennettä, maa-taloutta ja maaseudun
kehittämistä koskevien säädösten soveltaminen.

Lähteitä:
Niilo Liakka, Ilmajoen pitäjä, piirteitä sen synnystä, hallinnollisesta, elinkeinollisesta ja kirkollisesta kehityksestä sekä
hajautumisesta. Vaasa 1934.
Heikki Klemetti, Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700-luvuilla. Porvoo 1927.
Aulis J. Alanen, Ilmajoki vuoden 1809 jälkeen. Tiennäyttäjänä maakunnalle maamiesseura-aikana. Vaasa 1953.
Elias Härö ja Panu Kaila, Pohjalainen talo. Rakentajan opas. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto. 1976.
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu
11/1982.
Harri Turunen, Lakeuden joet. Kytösavut XV. Lakeuden joet. Kurikka 1985.
Ostanko pyörän vai lähärenkö amerikkahan eli Matkustus Ilmajoella. Museoviraston näyttelyluetteloita. Teksti Leena
Mattila. Kirjapaino IL-MO - Ilmajoki 1994.
Tutkimus tiiviisti rakennettujen perinteisten kylien rakenteesta ja asukkaiden kokemuksista. Teknillisen korkeakoulun
arkkitehtiosaston julkaisuja 41/1997.
Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
Ilmajoen rakennusperintö; osa I, Keskusta. Inventointien pohjalta ennen vuotta 1920 valmis-tunutta rakennuskantaa.
Toimittanut Maaria Mäntysaari, Kaavoitustoimi, Ilmajoen kunta 1999.
Maaria Mäntysaari, Alajoen jokisaunat ja luhtaladot. Rakennetun ympäristön säilyttäminen ja ohjeet
lisärakentamiselle Ilmajoen-Seinäjoen Alajoella. Länsi-Suomen ympäristökeskus 1999.
Kurikan-Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma. Mikko Ranto. Länsi-Suomen Ympäristökeskus. Alueelliset
ympäristöjulkaisut 122/1999.
Helena Teräväinen, Lakiaa ja komiaa. Kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja Etelä-Pohjanmaalla. L-S Ympäristökeskus,
2003.
Ilmajoki Maatalouden Mahtipitäjä. Kirjapaino IL-MO - Ilmajoki 2006.
Tiina Lehtisaari - Sari Tallgren - Eija-Liisa Kangas, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen
ympäristökeskus.

KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.

Kosk
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_
hoidon_keinot/Valtakunnalliset_inventoinnit

Inventointialueet maakuntakaavassa:
http://www.kulttuuriymparisto.fi/sovellus/ki/sik_alue_raportti.asp?ALUE_ID=20771

Rky_ valtakunnalliset, maakunnalliset sekä paikalliset rakennetun ympäristön alueet yleiskaava
– alueella sekä maakuntakaavassa inventoidut kohteet mk-alueiden sisällä.

Asemakaava-alue on merkitty vaalean vihreällä ja yleiskaava-alue on rajattu vihreällä viivalla.
sr- merkinnät ovat sekä asemakaava-alueen kohdemerkintöjä että uusia inventoinnin perusteella mukaan
otettuja asemakaavan ulkopuolisia kohteita.
Suurin osa paikallisista sk-alueista (vaalea sininen) on asemakaava-alueen ulkopuolella. Paikallisten skalueiden merkinnän perusteet vaihtelevat vanhimmasta yhtenäisestä rakennuskannasta uudempiin 60- 70luvuilla toteutettuihin yhtenäisiin asuntoalueisiin. Maakuntakaavan tavoitteita seuraten rakennettua
kulttuuri-ympäristöä koskeviin selvityksiin on tärkeää sisällyttää yksittäisten kohteiden lisäksi myös
laajempia seudun ominaisluonnetta ja erityispiirteitä korostavia kokonaisuuksia sekä taajamien ja kylien
osalta taajama- ja kyläkuvallinen näkökulma.
Merkittävimmät alueet on valtakunnallisesti suojeltuja (violetti alue) samoin kolme merkittävää
maakunnallisen inventoinnin aluetta (violetti rajaus) ja kaksi maakunnallista kohdetta inventointialueiden
ulkopuolella (violetti kolmio) sr-1. Lisäksi keskustan aluetta on inventoitu Ely-keskuksen toimesta, joista
kohteista (tumma sininen kolmio) suurin osa sisältyy maakunnallisesti merkittävien alueiden sisään.
Rakennusperintörekisteriin kuuluu myös kirkon lisäksi hautakappeli; hautausmaa; kellotapuli; kirkko;
siunauskappeli; ja asema-alueella on asemarakennuksen lisäksi siihen kuuluva talousrakennus ja
tavaramakasiini.

Rky_valtakunnalliset sekä maakunnalliset_kohteet ja alueet yleiskaava-alueella

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017, LUONNOS
ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO, 2017
Inventointi on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallentamista maisemasta, rakennetusta ympäristöstä,
muinaisjäännöksistä tai perinnebiotoopeista. (www.kulttuuirymparistomme.fi)
Maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointien kohdeluettelo on
muodostettu ympäristöministeriön suosituksia noudattaen. Sen mukaan rakennettua kulttuuriympäristöä
koskeviin selvityksiin on tärkeää sisällyttää yksittäisten kohteiden lisäksi myös laajempia maakunnan
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä korostavia kokonaisuuksia sekä taajamien ja kylien osalta taajama- ja
kyläkuvallinen näkökulma.
Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen inventoinnin tärkeimpinä lähtöaineistoina olivat Vaasan
Seutukaavaliiton 1978 julkaisema luettelo Vaasan läänin kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaista
kohteista. Maakuntakaavaa (2005) varten laadittu inventointi täydensi vuoden 1978 luettelon kohteista
laadittua listaa erityisesti uusimpien kohteiden osalta. Maakunnallisia sektori-inventointeja olivat mm.
Suomen rautatie-asemat vuosina 1857–1920 (Valanto 1982). Niiden lisäksi käytössä olivat luettelot
Museoviraston valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä RKY 1993 ja 2009.
Maakuntakaavaan liittyvän inventoinnin yhteydessä arvottamisella pyritään luomaan puitteita paitsi kaavan
toteuttamiselle myös kuntien kulttuuriympäristöjä huomioivalle kehittämistoiminnalle. Suositusten mukaan
arviointien tulisi tukea alueiden käytön yleistä ohjausta sekä osoittaa kulttuuriperinnön erityisiä arvoja,
joiden säilyminen ja nykyinen käyttö tulisi turvata. Arvioinnilla osoitettavien suojeluarvojen tarkempi
määrittely tulee huomioida kuntasuunnittelun yhteydessä (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa
2011, 60; Härö-Forsius, kommentoitu versio 2013; vapriikki.fi/kyy/kulttuuriymparisto/; Tuominen 2002)
Kohteiden arvottamisessa sovelletaan Rakennussuojelulain (§8) kriteerejä suojelun edellytyksistä:
o Harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)
o Historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)
o Aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)
o Alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja
jatkuminen (alkuperäisyys)
o Merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä
esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)
o Näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus)
Arvottamisprosessin voi tässä inventoinnissa jakaa kolmeen vaiheeseen:
o I Kohdevalinnat
o II Kohteiden arviointi
o III Päätös kohdeluetteloon valittavista kohteista
Uusia kohteita valikoitiin kunnissa laadittujen ja Kioski-sovellukseen vietyjen inventointi-aineistojen
joukosta. Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin on tärkeää sisällyttää yksittäisten kohteiden lisäksi
myös laajempia maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä korostavia kokonaisuuksia sekä taajamien ja
kylien osalta taajama- ja kyläkuvallinen näkökulma. Alueiden sisään merkityt kohteet kuvastavat alueen
kulttuurihistoriallisten piirteiden kirjoa ja kertovat alueiden historian vaiheista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Inventointihankkeen aikana esiteltiin kunnissa inventointiaineistoja ja aluerajauksia. Tapaamisissa oli läsnä
kuntien kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta vastaavat tahot.

RKY_Ilmajoki_Maakunnalliset_alueet sekä_kohteet_alueiden_sisallä, liitekartassa sk-1
Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi suoritettiin koko maakunnan alueella 1.6. – 30.11.2016
välisenä aikana Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon yhteistyönä.

Alueen rakennuksista mm. Ilmajoen vaivaistalo, kiinteistörekisterinimeltään Kunnantalo, rakennettiin 1900luvun alkupuolella. Sitä on myöhemmin kutsuttu kunnalliskodiksi. Sen vanhin osa on säilyttänyt
alkuperäisen asunsa.

Ilmajoen kotiseutumuseo on yksi Suomen vanhimpia, Se sijaitsee aivan kunnan keskustassa, Jaakko Ilkan
kentän ja Ilmajoen musiikkijuhlien paikan vieressä, joen varrella. Rakennus on rakennettu museokäyttöä
varten vuonna 1914. Ilmajoen keskustassa sijaitseva Jaakko Ilkan kenttä liittyy Nuijasodan (1596–1597)
tapahtumiin. Matti Visanti suunnitteli paikalle muistomerkin 1924. Kirkkoon viittaa myös aukion laidassa
sijaitseva kotiseutumuseo, joka rakennettiin 1900-luvun alussa muistuttamaan ulkonäöltään kirkkoa
vanhan kirkon muistoksi. Kirkon torniin otettiin mallia Naantalin kirkosta.

Modernia punatiiliarkkitehtuuria edustava
Ilmajoen kunnantalo vuodelta 1965.

Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävät Nikkolan ja Pirilän Rky alueet, liitekartassa sk-3
Tarkoitus on että näillä alueilla ja kohteissa pyritään säilyttämään rakennukset, rakenteet ja ympäristö
mahdollisimman hyvin. Muutokset ja mahdollinen täydennysrakentaminen eivät saa olla ristiriidassa niiden
kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Valitut kohteet esittelevät rakennetun ympäristömme
monimuotoisuutta ja antavat hyvän käsityksen Suomen historiasta ja kehityksestä. Mukana on esimerkkejä
maanviljelysympäristöistä, talonpoikaistaloista ja kyläkokonaisuuksista.
Kohdentuminen ja keskeinen sisältö: S 4 Rakennettu alue suojellaan
Alueella on suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia. Alue rajataan suojelupäätöksessä.

Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus

Kuvaus
Ilmajoen Nikkolan ja Pirilän taloryhmien edustavat eteläpohjalaisella viljelylakeudella sijaitsevan
jokivarsiasutuksen kylärakennetta ajalta, jolloin Kyrönjoki toimi alueen pääkulkureittinä. Pohjalaistalojen
päärakennusten julkisivut avautuvat joelle ja talousrakennukset on ryhmitetty niiden taakse. Tiiviisti
rakennettua jokivarsikylää komeine puolitoista- tai kaksifooninkisine talonpoikaistaloineen on säilynyt
muutamana ryhmänä.
Parhaiten vanha asutusrakenne on säilynyt Pirilän, Fossilan ja Nikkolan alueilla, jossa talonpoikastalot
pihapiireineen sijaitsevat vieri vieressä jokitöyräällä. Päärakennusten pitkät sivut ja puutarhat rajaavat
pihaa joen puolelta talousrakennusten jäädessä tien puolelle.
Ilmajoen rikasta talonpoikaista rakennuskulttuuria edustavat Nikkolassa Latva-Nikkolan ja Ala-Nikkolan
talot 1800-luvun päärakennuksineen ja runsaine talousrakennuksineen. Joen vastakkaisella puolella on
Herkoolin kartanomainen päärakennus vuodelta 1893.
Pirilässä Ala-Pirilän, Pirilän, Keski-Pirilän, Rinta-Pirilän ja Yli-Pirilän päärakennukset muodostavat yhä
erittäin tiiviin joen suuntaisesti rakennetun rivistön. Talousrakennukset on ryhmitetty maantien puolelle.
Taloryhmän vastapäätä joen toisella rannalla ovat Ala-Fossi ja Keski-Fossi ja kaksikerroksinen Fossila.
Nikkolan, Pirilän ja Fossilan pohjalaistaloista vanhimmat ovat 1800-luvun alkupuolelta.
Joen länsirantaa seuraa ainakin 1600-luvulta samalla paikalla kulkenut Könnintie ja itäpuolella,
kauempana rannasta nuorempi Nikkolantie. Nikkolantien varressa tien ja vanhan jokivarsiasutuksen väliin
jää peltovyöhyke. Jokirannan asutuksen pohjoispuolella avautuu Kyröjoen Alajoen lakeus lukuisine
latoineen ja jokisaunoineen. Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle
Ilmajoen Alajoki -maisema-alueelle.
Ilmajoen tärkein silta 1800-luvun alussa oli Nikkolan silta. Ainoa tie kulki silloin joen länsirannalla, ja
Könnintien varrella maatilojen asuin- ja liikerakennusten pääjulkisivut rakennettiin tien suuntaan jo 1800luvun loppupuolella.
Rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella. Kohteen suojelutilanteen voi selvittää
kunnan kaavoittajalta.
Lisätietoa www.kulttuuriymparistomme.fi
http://www.rky.fi/read/asp/r_mkkartta.aspx?MAAKUNTA_ID=14

Kohteet maakuntakaavassa:
36 Asematie ja Kauppatien varsi
Aluetyyppi: Liikenneympäristö, taajamaympäristö
Arvot : Liikenne- ja elinkeinohistoriallinen, rakennusperinteinen, arkkitehtoninen, taajamakuvallinen
Arvojen perustelu : Asematien ja Kauppatien varren asemakylä liike- ja asuinrakennuksineen sekä
näyttävine seurantaloineen 1900-luvun alkupuolelta muodostaa historiallisesti ja taajamakuvallisen
ehyen kokonaisuuden

37 Ilmajoen keskusta
Aluetyyppi : Taajamaympäristö, järvi- ja jokivarsiympäristö
Arvot :
Elinkeinohistoriallinen, henkilöhistoriallinen, tapahtumahistoriallinen, rakennusperinteinen,
arkkitehtoninen, taajamakuvallinen
Arvojen perustelu : Arvoalueen solmukohtaan, tapahtumahistoriallisesti merkittävälle Jaakko Ilkan
kentälle tiivistyy muistumia 1500-luvulla soditun Nuijasodan ajalta. Alueelle rakennettiin myöhemmin
kirkko, josta on jäljellä vanha hautausmaa. Kentän laidalle perustettiin 1914 kotiseutumuseo, joka on yksi
Suomen vanhimmista. Rakennuksen arkkitehtuuri viittaa paikalta purettuun kirkkoon. Kentällä on vietetty
Ilmajoen musiikkijuhlia vuodelta 1977. Alueen reunalla sijaitsee kunnantalo 1960-luvulta. Alue ulottuu
sillan toisella puolella jatkuvalle liikekeskustan alueelle, jossa on säilynyt historiallisesti kerroksinen liikerakennuskokonaisuus 1900-luvun alusta vuosisadan puoliväliin.

41 Kyrönjoen kulttuurimaisema, keskustan pohjoispuoli
Aluetyyppi : Taajamaympäristö
Arvot :
Asutushistoriallinen, sosiaalihistoriallinen, sivistyshistoriallinen, rakennusperinteinen,
arkkitehtoninen, taajamakuvallinen
Arvojen perustelu : Satoja vuosia vanhan Könnintien linjauksen varressa on säilynyt vanhaa
liikerakennuskulttuuria. Kunnantalon tontilla sijaitsevat alueella harvinaiset, uusrenessanssityyliset tyttöja poikakoulu, Herrala ja Rouvala, niitä vastapäätä entisen vanhainkodin miljöö 1920-luvun klassistisine
päärakennuksineen. Niistä joen suuntaan sijaitsee Maurion kartano puukujanteineen ja puistoineen.

68 Mattila (Kartano)
Sijainti Ilmajoen keskusta
Rakennusvuosi: 1860, 1800-luku, Mahdollisesti 1800-luvun puolivälin jälkeen rakennettu asuinrakennus ja
samalta aikakaudelta olevat aitta ja talli.
211 Etelä-Pohjanmaan opisto
Etelä-Pohjanmaan opisto on 1895 rakennettu, arkkitehti Josef Stenbäckin suunnittelema luentorakennus.
Päärakennuksen ympäristössä on useita matalia asunto- ja opistorakennuksia 1960-luvulta alkaen.
Opistolla on huomattava merkitys paikkakunnan kulttuurihistoriassa ja yhtenä ensimmäisistä
suomenkielisistä kansanopistoista.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Valtakunnallisesti merkittävät rakennusperintöalueet ja kohteet:
Yli-Laurosela, kirkko ja kirkonseutu sekä rautatieasema ja - asemanseutu (RKY2009), sk-3, sr-3

Kirkollisten rakennusten suojelu
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennusperinto/rakennusten_suojelu/kirkkojen_suojelu
https://www.ely-keskus.fi/web/ohjelmallinen-rakennussuojelu/rautatiesopimus#.WgHT7IIUl9M

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) aineisto
Museovirasto ajantasaistaa parhaillaan rekisteriä. Toistaiseksi rekisteri sisältää myös tarkistamattomia,
vanhentuneita tai puutteellisia tietoja.Lisätietoja palvelusta: paikkatieto@nba.fi
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (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. www.rky.fi
Rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella. Kohteen suojelutilanteen voi selvittää
kunnan kaavoittajalta. Lisätietoa www.kulttuuriymparistomme.fi
Ilmajoen kirkko ja kirkonseutu
Kuvaus

Kyrönjoen keskijuoksulla oleva Ilmajoen kirkko muodostaa entisen laajan emäpitäjän kirkko- ja
asutushistoriallisen keskustan.
Kyrönjoen rantamaisemassa sijaitsevan 1760-luvun puukirkon ja tapulin lisäksi kirkkomiljööseen liittyy
kirkkotarha siunauskappeleineen. Ilmajoen kirkko sijaitsee nykyisen Ilmajoen keskustaajaman eteläosassa,
jokea seuraavan maantien varrella.
Ilmajoen seurakunnan järjestyksessään kolmas kirkko valmistui rakennusmestari Matti Hongan johdolla
1766. Samassa yhteydessä rakennettiin myös tapuli.
Kaiteeseen liittyvät korkeatasoiset evankelista- ja enkeliveistokset vuodelta 1766 ovat tukholmalaisen
kuvanveistäjä J. Klerckin tekemät. Alttaria vastapäätä oleva saarnastuoli on vuodelta 1765. Jaakko
Juhonpoika Könnin tekemä pendyylikello lehterin rintamuksessa on vuodelta 1819. Sisätilojen nykyasu,
johon kuuluvat koristetaiteilija Urho Lehtisen maalaukset, on 1930-luvulta. Kirkon sisätiloissa 1900-luvulla
tehdyistä muutoksista viimeisin tehtiin 1998-1999. Sisätilat ovat pääosiltaan arkkitehti Kauno S. Kallion
suunnitteleman ja 1934 toteutetun uudistuksen mukaisessa asussa, johon kuuluvat koristetaiteilija Urho
Lehtisen maalaukset.
Kirkon vieressä on pohjalaistyyppinen renessanssitapuli, jonka kirkonkelloista kaksi on tukholmalaisen
Jörgen Putenssonin valamaa 1650-luvulla. Kirkon vieressä oleva pohjalaistyyppinen renessanssitapuli
vuodelta 1804 on sekin Hongan johdolla rakennettu.
Kirkkomaalla on Könni-suvun hautakappeli ja arkkitehti Kauno S. Kallion piirtämä ja 1939 rakennettu
siunauskappeli.
Kirkon koillispuolella on nykyiselle paikalle seurakuntataloksi 1910-luvulla siirretty rakennus.

Ilmajoen rautatieasema

Kuvaus
Ilmajoki on Seinäjoki-Kristiinankaupunki -radan V luokan asema, Asema-alueella on asemarakennuksen
lisäksi siihen kuuluva talousrakennus ja tavaramakasiini.
Rakennusvuosi:1910, Suunnittelija: Thure Adolf Hellström,
Suojelun väline:
Rautatiesopimus 1998
Rautatiesopimuksella suojeltujen kohteiden tullessa myyntiin tulee ratkaistavaksi
onko suojelun välineenä asemakaava vai rakennusperintölaki tai luovutaanko
suojelusta.
Yli-Lauroselan pihapiiri

Kiinteistötunnus:
Muu tunnus:

145-410-7-172; 145-410-4-181;
145-012 VARR_ RN:o 7:172

Kuvaus
Yli-Lauroselan talo on Suomen tärkeimpiä talonpoikaisen rakennuskulttuurin muistomerkkejä. Se myös
näyttää, miten empirestä omaksuttiin ja yhdistettiin tyylipiirteitä paikalliseen rakennusperinteeseen.
Kohteen useissa hirsirakennuksissa on myös rakennusteknisesti mielenkiintoisia ratkaisuja, kuten kaarevia
vesikattoja.
Yli-Lauroselan taloon on enimmillään kuulunut päärakennus ja 25 muuta rakennusta. Valtiolle 1971
ostetulla ja erotetulla tilalla, joka käsittää pihapiirin ja sen välittömän lähiympäristön, on alkuperäisillä
paikoillaan päärakennus ja yhdeksän muuta rakennusta.
Yli-Lauroselassa on ollut talomuseo keväästä 1978 lähtien.
Yli-Lauroselan pihapiiri on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY-kohde).
Suojelun väline:
Asetus 480/85

Paikallisesti merkittäviksi arvioidut alueet, sk-2 (Luonnosaineistoa)
Alueet sisältävät myös yksittäisiä arvokkaiksi arvioituja rakennuksia sr-2 tai ympäristöjä, jotka ovat paikallisen kyläkuvan tai näkymien kannalta merkityksellisiä. Arviointi tarkentuu inventointityön edetessä.

Könnintienvarren elinvoimaista maatalousrakentamista sekä 70- luvun tiiviisti toteutettu tiilipientaloalue.

Keskustan laajentumissuunnassa selänteen reunavyöhykkeen perinteistä rakennettua näkymää.
Oikealla yhtenäisesti toteutettu 70- luvun tiilirakentamisen edustava rivitaloasuntoalue.

1800- luvulta 50- luvulle ajoittuvaa kerrostunutta ja mittakaavaltaan ehyttä maatalous- ja kyläympäristöä.

Asemakaava-alueen ulkopuolista ehyinä kokonaisuuksina säilynyttä maatalous- ja kyläympäristöä, jossa
sijaitsee myös paikllisesti rakennus- ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä.

Akkalan pysäkin ympäristön asumiskäytössä säilyneitä 1900-luvun alun rakennuksia.

Puolustusvoimien lääkintävarikko, jonka kerroksellinen rakennuskanta on rakennettu pääosin 1910-luvulla.
Suljettu alue on säilynyt hyvin ja on kulttuurihistoriallisesti paikallisesti merkittävä ympäristö.

Pääosin 40-50- luvun asuntoaluerakentamista keskustan laajentumisalueella.

Rannanmäen kulttuuriympäristöä sekä vanhaa rakennuskantaa. Etelä-Pohjanmaan opisto on inventoitu
maakunnalliseksi suojelukohteeksi. Oikealla topografikartta vuodelta 1965 sekä inventointimerkintöjä eri
ikäisistä rakennuksista, jotka tulee huomioida tarkemmassa rakennuskannan arvottamisessa.

Lakeuden maatalouden asuin- ja tuotantoympäristöjä ja kerroksellista rakennuskantaa sekä niiden
huomattava kulttuurimaisemallinen merkitys.

Inventointiselvitysaineistoja
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportali/portti/default.aspx?sovellus=raportti&taulu=T_RAPORTTI
&tunnus=135670

Alueraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan inventointi, EPO, 2006
ILMAJOEN KESKUSTA JA ASEMANSEUTU

Ilmajoen keskustan katukuvaa
kauppakadun varrella.

Kauppakatua: entinen osuuspankin talo
1950-luvulta

Äärysen liikekiinteistö 1930-luvulta on
säilynyt poikkeuksellisen hyvin
alkuperäisessä asussa.

Asematien varren puutaloja 1900-luvun
lkupuolelta

Pääas. kylä: Palo
Aluetyyppi: Kyläympäristö
Arvotus: ei määritelty
Alueen sisältämät kohteet:
Anttola
ent. Lottakahvila (rek.nimi Koivulahti)
Hakala (Ent. Ketosen liikekiinteistö)
Hamrenin kauppa ?
Ilmajoen osuuskaupan viljavarasto
Ilmajoen rautatieasema
Jouppila
Kalmu
Kasvio
Kemi
Kenkkilä
Ketonen
Kipula
Koti

Kotila
Kuistio
Kulmatalo (Ilmajoen entinen osuuspankki)
Kuusisaari
Laine
Luhtasalo
Mattila (rek. nimi Kartano)
Mehilä
Metsä-Ketelä
Neliö
Niemelä
Palo-Ojala (Honkasalon kelloliike)
Paloasema (rek. nimi Torimaa)
Palonkortteeri

Pikkuposti
Pohjola ( ent. säästöpankin talo)
Putka
Päivälä (Kaukosen Rauta)
Rahkola
Rajala
Rantala
Rantamaa (Latva-Kiskola)
Rinta-Laurosela (Säilän liikekiinteistö)

Saari
Sepänmaa
Sillanpää (ent. Roosin kirjakauppa)
Sillansuu (ent. postitalo)
Työväentalo (rek. nimi kansantalo)
Vanha-Tontti (Ilmajoen krouvi)
Vierula (Ent. Kokon liikekiinteistö)
Virtanen
YritysÄärynen (rek. nimi Rintamaa)

Kuvaus:
Ilmajoen keskustan nykyinen liikekiinteistöjen keskittymä sijaitsee pääasiassa kauppatien, mutta myös siitä
erkanevien pienempien katujen varsilla, Ilmajoen Palonkylässä. Kauppatien rakennuskanta on hyvin eriikäistä ja kerroksellista. Alueen nykyinen rakennuskanta on pääosin 1930 -90-luvuilla rakennettuja asuinja/tai liikekiinteistöjä. Vanhimpia puurakenteisia liike-ja asuinrakennuksia kauppakadun varrella ovat
Äärysen 2-kerroksinen liikekiinteistö 1930-luvulta, Kuusisaaren pienasumus 1900-luvun alusta ja
Sepänmaan asuinrakennus 1930-luvulta. 1930-luvun funktionalista, julkista rakentamista edustavat
Ilmajoen kantakrouvi, "Putka" ja Ilmajoen paloasema.
Parhaiten on säilynyt Ilkantien varren rakennuskanta ja katukuva. Myös asematiellä on säilynyt vanhoja,
puurunkoisia asuin- ja liikerakennuksia. Niistä parhaimpana esimerkkinä Honkasalon kelloliikkeen
päärakennus 1920-luvulta, joka on alkuaan rakennettu Itikan teurastamon lihamyymäläksi.
Modernimpaa liikerakentamista edustaa Kaukosen Raudan 2-kerroksinen, rapattu asuin- ja liike-rakennus
1940-luvun lopusta. Rakentaminen asematien, kauppatien, Heikkilänkujan ja Ilkantien varteen oli
voimakasta 1920- ja varsinkin 1930-luvulla. 1930-luvun rakennuskantaa on säilynyt alueella edelleen paljon.
Historia:
Rautatien ja aseman rakentaminen 1900 – ja 1910-luvun vaihteessa vakiinnuttivat kauppakeskuksen
nykyiselle paikalle, Palonkylään. Vielä vuosisadan alkupuolella sijaitsi Ilmajoen liikekeskusta joen
länsipuolella, kirkkotien ja könnintien varrella. Kun asema vihittiin vuonna 1911 alkoi kaupallinen elämä
hiljalleen siirtyä Palonkylän alueelle. Vuonna 1919 Ilmajoen osuuskauppa rakensi liikekiinteistönsä
kauppatien varteen ja viljavaraston asemanseudulle. Myös Pankit rakensivat uudet kiinteistönsä joen
itäpuolelle: mm. säästöpankki Ilkantien varteen vuonna 1937. 1920-l kauppatiellä sijaitsi kolme kauppaa
sekä Eteläpohjan ja Ilmajoen Osuuskaupat. Uutta Osuuskaupparakennusta vanhalle paikalle alettiin
rakentamaan 1960-luvun lopulla. Asematielle on laitettu pitäjän ensimmäiset katuvalot.
Alueinventoinnissa on inventoitu kevyesti kohdetarkkuudella Ilmajoen keskustan ja asemanseudun alueen
ennen vuotta 1940 rakennettuja rakennuksia sekä alkuperäisessä asussa säilyneitä jälleenrakennusajan
rakennuksia vuosilta 1940 - 1960. Lisäksi alueeseen on liitetty 14 kohdetta, jotka on inventoitu rakennustarkkuudella joulukuussa 2004 ja tammikuussa 2005 (keskusta; Ilmajoen keskusta-alueen inventointia).

1999 inventoidut päivitettävät paikalliset 1920-lukua vanhemmat luetteloidut kohteet
yleiskaava-alueella sekä selvitettävät noin 150 luetteloimatonta kohdetta

Inventointikartta, 1999 selvitysaineistoa

Yleiskaava-alueen talonpaikat 1750-luvulla

Isojakokartoilta paikannetut talonpaikat sininen neliö
1750-luvun isojakokartoille merkityt tiet punaisella.
Tutkimusalueen raja vihreällä viivalla.
Ilmajoen kunta_muinaisjäännösinventointi_jussila_2008

Selvitettävät 1920-lukua uudemmat kohteet.
Kohteiden kuvaus on tehty kesällä 2017. Selvitystyö jatkuu karttatyönä sijaintitietojen ja
paikkatietoaineistojen rakennuskantatietojen saamiseksi. Tarvittavat tarkemmat inventoinnit tehdään
valitun paikallisesti merkittävien arvotettavien rakennuskohteiden mukaan.

