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KAUPUNGINJOHTAJAN  TERVEHDYS

Kolmostiellä ajava autoilija näkee vain tasaisen ”aakeet laakeet”, tyypillisen eteläpohjalaisen 
maiseman. Kun siirtyy sisemmälle Kurikkaan ja suuntaa matkansa Paulaharjuntietä kohti 
Jurvaa huomaa, että maisema muuttuu vaihtelevammaksi. 

Kurikka eroaa pinnanmuodostukseltaan Etelä-Pohjanmaalle tunnusomaisesta maisemasta. 
Kaunis ja jopa jylhä jokimaisema on myös tunnusomaista Kurikalle. Kauhajoen ja Jalasjoen yh-
tymäkohdassa, Jokienhaarassa alkaa varsinainen Kyrönjoki, joka johtaa vetensä mereen. Kyrön-
joen merkitys on erittäin tärkeä Vaasan kaupungille käyttöveden turvaamisessa. Kalastukseen 
ja matkailuun jokea hyödynnetään melko vähän. Kurikan keskustaan on saatu lisää viihtyisyyttä 
Koskenkorvan pohjapadolla ja Meijerilammen rakentamisella. Nyt Kyrönjoella voidaan järjestää 
jopa vesihiihto- ja hyppykilpailuja.

”Rintakylissä ja Larvamailla” kuvaa monipuolisesti Kurikan ja Jurvan kylien historiaa ja kehit-
tymistä nykyiseen tilaansa. Se kuvaa myös Kurikan kulttuuriympäristöjen syntyä ja kehitystä. Ku-
rikan historiallisesti arvokkaimmat rakennukset saavat kirjassa keskeisen sijansa. Rakennukset 
ovat osoitus paikallisista rakennustaidoista ja samalla ne kertovat omistajansa varallisuudesta.

Aarne Ervi oli Suomen merkittävimpiä funkiskauden arkkitehtejä. Hänen kätensä jälki näkyy 
vielä Kurikassa ja niin myös tässä kirjassa. Ervin suunnittelemaa yhteiskoulua on myöhemmin 
laajennettu ajan ja vaatimusten mukaan. Muutokset eivät aina paranna arkkitehtuurista näky-
mää, käyttötarkoitustaan kuitenkin.

Kurikan kulttuuriympäristöohjelma luo historiallista kuvaa laajentuneesta Kurikasta, kirja so-
veltuu myös opetusmateriaaliksi ja tulevaa maankäyttöä palvelevaksi perusaineistoksi.

Tämä kirja osoittaa myös sen, että me arvostamme menneiden sukupolvien työtä ja haluam-
me säilyttää sitä perintönä tuleville sukupolville.

Lausun suuret kiitokset maisemasuunnittelija Riitta Jaakkolalle ja kaikille tämän kirjan synty-
miseen vaikuttaneille.

Paavo Tyrväinen, kaupunginjohtaja
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OVI AUKI OMAAN KOTISEUTUUN

Kurikkalainen rakennusperintö ei ole vain rinta-
maiden komeita kaksfooninkisia ja umpihaisia 
pihapiirejä tai larvamaiden vaatimattomia pien-
viljelyksiä ja mäkitupia. Se on myös vanhoja teol-
lisuus- ja rautatieympäristöjä ja puusepänvers-
taita. Kurikkaa halkovat jokivarret ovat kyliensä 
valtasuonia.

Panttilassa Kyrönjokilaakson varrella on usei-
ta edustavia talonpoikaisia pihapiirejä. Kurikan 
lakkitehtaan alue, jossa on mm. arkkitehti Aarne 
Ervin 1938 suunnittelema tehdasrakennus edus-
taa maaseudun teollisuusrakentamista. Riskun 
talo Sarvijoella on edustava esimerkki eteläpoh-
jalaisesta umpipihamaisesta talonpoikaistalosta. 
Panttilan kylä ja Riskun talo on luokiteltu valta-
kunnallisesti arvokkaiksi. 

Kulttuuriympäristö on keskeinen osa kunnan 
identiteettiä ja kun kehitetään elinkeinoelämää 
ja matkailua sekä koulujen opetusta. Erityisesti 
suunniteltaessa maankäyttöä kulttuuriympäris-
tön arvostus ja tuntemus korostuu lainsäädän-

nön, valtakunnallisten ohjelmien ja päätösten 
kautta. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaises-
ti kulttuuriympäristöohjelma tulisi laatia maam-
me jokaiseen kuntaan. 

Hankkeena Kurikan kulttuuriympäristöoh-
jelman laadinta kesti tammikuusta 2011 joulu-
kuuhun 2014. Näin saatiin yksiin kansiin tietoa 
Kurikan kulttuuriympäristöstä ja suuntaa tule-
vaisuudelle. Asukkaat osallistuivat yleisötilai-
suuksiin ja ottivat suoraan yhteyttä hankesuun-
nittelijaan, hanketta esiteltiin sen eri vaiheissa 
paikallislehdissä. 

EU-rahoitteisen hankkeen ohjausryhmässä 
rahoittajia edustavat erikoissuunnittelija Tapani 
Lehtoluoto sekä kehityspäällikkö Riitta Kankaan-
pää-Waltermann, ylitarkastaja Hannele Wilhelms-
Holmsten ja ylitarkastaja Juhani Hallasmaa (1.10. 
2014 alkaen) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, 
intendentti Maria Kurtén ja rakennustutkija Anni-
ka Harjula-Eriksson (31.5 2012 asti) Museoviraston 
Länsi-Suomen ympäristöpalveluista, rakennus-

tutkija Sirkka-Liisa Sihvonen Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseosta, Anelma Laurila Kurikka-Seu-
rasta, Matti Mikkilä Jurva-Seurasta ja Kalervo Pus-
kala Puuseppämuseosta. Kurikan kaupunkia oh-
jausryhmässä edustivat ympäristöjohtaja Seppo 
Kangas, kulttuuripäällikkö Maija-Leena Rostén 
ja maaseutupäällikkö Pirjo Tammela. Ohjausryh-
mään kuuluivat myös arkkitehti Airi Kentala Ku-
rikasta ja FT Marianne Koskimies-Envall Jurvasta. 
Kurikan kaupunki toimi hankkeen vastuutahona 
ja hallinnoi hanketta. Ohjausryhmä hyväksyi työn 
yleislinjat sekä valvoi kirjoitus- ja toimitustyötä. 

Kiitän hankkeen ohjausryhmää ja erityisesti 
ympäristöjohtaja Seppo Kangasta ja Kurikan kau-
pungin teknistä osastoa. Kiitokset tuesta ja kan-
nustuksesta hankkeen eri vaiheissa. Kiitän myös 
kaikkia julkaisun kokoamiseen osallistuneita.

Erityiskiitokset osoitan muutamille hankkeen 
kannalta merkittäville avustajille. Marianne Kos-
kimies-Envallin tiedonkeruumatkat syvensivät 
tietoja useasta Jurvan keskustan kohteesta. Ma-
rianne myös tarkisti käsikirjoituksen. Raija Pel-
tomaa oikoluki tekstejä ja tarkisti tietoja Kuri-
kan osalta yhdessä miehensä Aki Antilan kanssa. 
Kotiseutuneuvos Anelma Laurilan avulla löytyi 
moni kuva ja tieto sai tarkennuksen. Kuvaama-
taidonopettajat Satu Lahti ja Outi Pirinen ideoi-
vat ja muokkasivat opetusmateriaalia 

Kiitos kaikille kylätilaisuuksiin osallistuneille 
ja lukuisille kiinteistönomistajille, joita olen vuo-
sien varrella kohdannut. Sain kaikkialla ystävälli-
sen vastaanoton, rakennuksia esiteltiin ja moni 
tieto täydentyi. Autokin siirtyi usein parempien 
kuvien toivossa syrjään. 

Ymmärrys vanhan rakennuskannan arvosta 
ja oikeista kunnostusmenetelmistä kasvaa. Toi-
von että tämä julkaisu myös lisää sitä. Edelleen 
korjataan turhaan ja käytetään materiaaleja, jot-
ka eivät sovi rakennuksen tyyliin. Ne kaikki vä-
hentävät rakennuksen arvoa.

Maisemanhoitotoimilla voidaan parantaa ky-
lien kylämiljöötä. Erilaiset tukimahdollisuudet 
ovat käytettävissä. 

Laadittu ohjelma on itsessään opetuspaketti. 
Opetuksen tueksi on laadittu lisäksi tehtäviä. Ne 
avaavat näkymän omaan kotiseutuun. On tärke-
ää tutustua omiin juuriin ja rakentaa identiteet-
tiä lähiympäristön ja kotiseudun kautta.

Kädessäsi on maakunnan toinen koko kun-
taa kartoittava kulttuuriympäristöohjelma. En-
simmäinen valmistui Ähtäriin vuonna 2009, ran-
nikon ensimmäinen vastaava Närpiöön 2013, 
Maalahteen valmistuu ohjelma samaan aikaan 
Kurikan kanssa. On ollut ilo ja etuoikeus saada 
laatia ne kaikki. Työ on päättynyt ja toisaalta se 
vasta alkaa. Tervetuloa matkalle Kurikan maise-
miin, ihailemaan ja kehittämään sitä!

Riitta Jaakkola
maisemasuunnittelija
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TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ

Tietoja pitäisi kerätä 
jatkuvasti
Kurikkaa on inventoitu vuodesta 1996 lähtien lä-
hes vuosittain, kun rakennuskonservaattoriopis-
kelija Outi Orhanen kokosi ensimmäiset tiedot 
Kurikan keskusta-alueelta ja Luovankylästä. In-
ventointityön laajuus ja kattavuus on ollut maa-
kuntatasollakin poikkeuksellista.

Työtä jatkoivat konservaattoriopiskelijat ke-
säisin. Kun hanketta käynnistettiin, koossa oli 
tieto, joka koski suurta osaa vanhaa Kurikkaa. 
Rintakylät oli inventoitu melko kattavasti, mutta 
ilman tietoja oltiin harvaan asutulta alueelta lar-
vamailta, paikoin myös rintakylien liepeiltä.

Jurvan rakennusinventointeja oli ennen han-
ketta vähän ja laadittu asemakaavan edellyttä-
mällä tarkkuudella ainoastaan Jurvan keskustan 
osayleiskaava-alueelta. 

Ympäristökeskuksen ylimaakunnallinen in-
ventointihanke kartoitti rakennettua ympäris-
töä, myös Kurikan Jurvassa. Nyt ei kuitenkaan 
ollut mahdollista koota yleiskuvaa Jurvan raken-
nuskulttuurista. Työ sisälsi ainoastaan kohteiden 
valokuvauksen, rakennustyypin määrittelyn ja 
arvion RHR-rekisterin antaman rakennusvuoden 
paikkansapitävyydestä. 

Koko Jurvan alueesta sen kaikkine kylineen 
haluttiin kattava kuva, koska aikaisempia selvi-
tyksiä Jurvan rakennuskannasta ei ollut.

Kartoitus koski rakennuskantaa ennen II maa-
ilmansotaa ja vain paikoin voitiin ottaa huomi-
oon uudempi rakennuskanta.

Kanta-Kurikan laajaa inventointityötä ei voi-
tu paikata Jurvassa yhdessä kesässä. Koska kui-
tenkin haluttiin käsitys myös Jurvan eri puolilta, 
ei inventointi voinut olla systemaattinen. Kaikkia 
samanikäisiä ja -tyyppisiä rakennuskohteita ei ol-
lut mahdollista inventoida ja oli tehtävä valintoja.

Kokoon saatiin poiminta kunkin kylän raken-
nuskannasta, valintaperusteina alkuperäisyys ja 

säilyneisyys, tyypillisyys, harvinaisuus ja paikoin 
uhanalaisuus sekä kohteesta mahdollisesti saatu 
täydentävä tieto. Siksi moni rakennus, joka yhtä 
hyvin olisi voinut tulla Jurvassa inventoiduksi ja 
usein myös esitellyksi, puuttuu tästä selvityksestä. 

Rakennuskonservaattoriopiskelija Ilona Sep-
pälä kiersi keväästä syksyyn 2011 Jurvan kyliä. 
Syksyllä 2011 hän kiersi vielä muutaman päivän 
vanhan Kurikan puolella ja kartoitti siellä toistai-
seksi inventoimatonta rakennuskantaa. 

Samalla kartoitettiin Kurikassa inventointiajan 
jälkeisiä muutoksia ja kohteiden säilyneisyyttä, 
kaikki esiteltävät myös valokuvattiin uudelleen. 

Esiteltävien kohteiden kuvaus perustuu tie-
toon, joka on ollut Kurikassa kootuilla inven-
tointikorteilla .Jurvan inventointeihin on saatu 
apua kotiseutukirjallisuudesta. Rakennustietoa 
on Jurvassa ja paikoin Kurikassakin kerätty ky-
selylomakkeilla. Aina kun inventoija on tavannut 
omistajan, on päästy tärkeän lisätiedon ääreen. 
Jurvan kyselylomakkeista vain pieni osa on pa-
lautettu. Täytetyt lomakkeet tallennetaan Jurva-
Seuran arkistoon. 

Haastatteluihin ja muistitietoon perustuva in-
ventointi sisältää usein epätarkkuuksia. Vuosien 
varrella on Kurikassa kerännyt tietoa vanhoista 
rakennuksista ja pihapiireistä usea inventoija. 
Jokaisella on ollut oma tapansa koota ja tallen-
taa aineistoa. Tekstejä ja piirroksia on pyritty tar-
kistamaan eri vaiheissa, virheiden mahdollisuus 
on kuitenkin ilmeinen. Vajavainen tieto monen 
kohteen kohdalla myös näkyy julkaisussa.

Tietoa ympäristöstä tulee kerätä edelleen, 
päivittää ja syventää. Asialla on myös kiire, kun 
joukossa on vielä niitä, jotka muistavat. On toi-
vottavaa että Kurikka-Seura ja Jurva-Seura jatka-
vat ja syventävät sekä mahdollisesti koordinoi-
vat rakennustiedon keruuta Kurikan kylillä.

Rakennusinventoinnit Kurikassa:

 1996  Rakennusinventointi Kurikankylä, Luopa: Outi Orhanen
 1997  Rakennusinventointi: Kurikankylä, Tuiskula, Myllysalo, Mieto, Panttila, 

Polvenkylä: Outi Orhanen 
 1995 – 1996 kyläkouluja ja yksittäisiä inventointeja: Outi Orhanen 
 1999 – 2000  Rakennusinventointi: Mieto, Lohiluoma: Tiina Lehtisaari 
 2001  Rakennusinventointi: Mieto, Koivisto, Tuiskula 2001: Tiina Lehtisaari
 2001 Rakennusinventointi: Polvenkylä, Juonenkylä: Riikka Nevala 
 2003  Rakennusinventointi: Säntinkylä, Lusankylä, Myllykylä ja Syväojankylä: 
  Tiina Lehtisaari 
 2003 Rakennusinventointi Säntinkylä, Lusankylä, Myllykylä ja Syväojankylä: 
  Riikka Nevala
 2003  Jurvan rakennuskantainventointi: Merja Mäki-Kamppi, Motiivi Oy 
 2006 –2007  Pohjanmaan inventointi- kohdekartoitus, Kurikan Jurva. Ylimaakunnallinen 

EU-hanke EPO
 2007  Kurikan osayleiskaava-alueen täydennysinventointi, Panttila: Ilona 

Seppälä 
 2008 – 2009  Kurikan keskustan täydennysinventointi, Tuiskula: Ilona Seppälä 
 2011  Kurikan kulttuuriympäristöohjelma,Jurva: Ilona Seppälä
 2011 – 2014  Kurikan kulttuuriympäristöohjelma: Riitta Jaakkola

Ohjausryhmä kokoontui vuoroin Jurvassa ja Kurikassa

Anelma Laurila
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Mitä on kulttuuriympäristö?

Kulttuuriympäristöä on kaikki ihmisen käden jäl-
ki ja aineellisen muodon saanut historia ympä-
rillämme. Menneiden polvien aikaansaannokset 
ovat tallentuneet rakennuksiin, taloryhmiin ja 
yhdyskuntiin sekä ihmisen muokkaamiin maise-
miin. Vanhimmat niistä ovat säilyneet muinais-
jäännöksinä. Kulttuuriympäristöä eivät ole vain 
arvorakennukset kuten kirkko ja pappila sekä 
ns. perinteinen viljelty kulttuurimaisema. Myös 
rautatieympäristö ja teollisuusalue, kaupan ym-
päristöt ja tiestö ovat maisemaa, jossa ihmisen 
käden jälki näkyy. Kulttuuriympäristö ei kuiten-
kaan ole vain historiaa ja vanhoja rakennuksia, 
se on myös nykyarkkitehtuuria ja kaupunkira-
kenteita keskustoineen, voimalinjoineen ja liike-
keskuksineen. 

Maaston muodot ja luonnonolot vaikuttavat 
rakennuspaikkojen valintaan ja sitä kautta myös 
yhdyskuntien rakenteeseen. Kulttuuriympäris-
tö on jokapäiväistä elinympäristöämme, joka 
muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Kulttuuriympä-
ristöä voidaan kuvata myös käsitteillä kulttuu-
rimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö, li- 
säksi arkeologinen perintö ja perinnebiotoopit* 
kuuluvat kulttuuriympäristöön.

Kurikkalaista kulttuuriympäristöä muovan-
neet esi-isät tuskin ajattelivat näkymien eheyt-
tä ja tasapainoisuutta, pikemminkin sitä mikä on 
järkevää ja tarkoituksenmukaista. Näin syntyivät 
Kurikan rintapellot jokien varsille, ja näin syntyi 
larvamaiden asutus mäensyrjiin ja selänteille,  
vanhojen kyläteiden linjaus. Rakennuksia ryh-
miteltiin niin että ne suojasivat pihapiiriä ja sen 
asukkaita. Osaamme jo arvostaa esi-isien ratkai-
sujen kauneutta ja erityisiä arvoja, jotka usein 
puuttuvat aikamme vauhdikkaasti toteutetusta 
ympäristöstä.

Kulttuuriympäristöt eivät ole pysyviä, muutos 
niissä on jatkuvaa. Uusia syntyy ja vanhat katoa-
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1. SARVIJOKI
2. YRJÄLÄ
3. KUPPARLA
4. ÄYSTÖ
5. KUMARLA
6. LYYSKILÄ
7. SUORTTILA
8. NORI
9. ISOKYLÄ
10. HORO
11. NÄRVIJOKI
12. JÄRVENPÄÄ
13. JAKKULA
14. JURVAN KIRKONKYLÄ
15. KOSKIMÄKI
16. NIEMI
17. PERÄLÄ
18. MAUNULA

Kurikan maarekisterikylät 
kylärajoja on yksinkertaistettu 

19. TORSTILA
20. YRJÄLÄ
21. UUSIKYLÄ
22. KOIVISTO
23. TUISKULA
24. KURIKKA
25. MIETO
26. JOUPPILA
27. PEURALA
28. LAHTI
29. RÖYSKÖLÄ
30. LUOPA
31. KOIVISTO
32. KURIKKA
33. TUISKULA
34. KURIKKA
35. TUISKULA

* Perinnebiotooppi on perinteisten 
elinkeino- ja maankäyttötapojen muovaama 
luontotyyppi, kuten niitty, keto, aho ja 
metsälaidun. Perinnebiotoopissa on arvokasta 
kasvi- ja eläinlajistoa, myös monia harvinaisia ja 
uhanalaisia lajeja.

Kurikkaa esitellään sen eri puolilta ja kirja jakau-
tuu kolmeen osaan. Osa I sisältää historiallisen 
taustan, Osa II kuvaa rakennuskannan ja maise-
man nykytilaa Kurikan kylissä ja Osa III sisältää 
ehdotuksia ja ohjeita säilyttää ja kehittää kult-
tuuriympäristöä sen kulttuuriympäristöarvoja 
huomioivalla tavalla. 

Kurikan kyliä ja niiden rakennuskantaa esitel-
lään poimintoina. Kukin kylä on haluttu esiin ja 
tilaa on rajallisesti. Moni inventoitu kohde jäi sik-
si julkaisusta. Tehty selvitys pohjautuu aikaisem-
piin selvityksiin. Tapaamiset kiinteistöjen omis-
tajien kanssa, kyläilloissa saatu lisätieto sekä 
kyläläisten tuki on ollut hankkeen kannalta mer-
kittävä ja näkyy selvityksen sisällössä.  

Kurikan kylien esittely aloitetaan Kurikasta. 
Ensin kuvataan Kurikankylä. Esittelyn aloittavat 

Työn sisältö

Kurikan kantatalot. Esittely jatkuu ja kohteet esi-
tellään osoitteen mukaisessa aakkosjärjestyk-
sessä. Kurikka kierretään myötäpäivään. Keskus-
tan jälkeen tulee Panttilan jne. Jurvan esittely 
etenee samoin, ensin kirkonkylä ja sen kantata-
lot. Sitten siirrytään osoitteiden mukaiseen aak-
kojärjestykseen. Kylien esittely ei etene maare-
kisterikylien mukaan. 

Mahdollisuuksien mukaan kohteiden kuva-
uksiin on liitetty pohja- ja asemapiirroksia ha-
vainnollistamaan rakennuskohdetta. Esittelyyn 
paikoin liittyvä merkintä esim. (sr-1) on suojelu-
merkintä, joka kohdistuu kiinteistöön tai raken-
nuskokonaisuuteen. Pääosa niistä on kirjattu Ku-
rikan keskustan-Panttilan osayleiskaavaan.

 

Työhön ovat lisäkseni osallistunut:
•  Konservoinnin opiskelija Ilona Seppälä: rakennusinventoinnit Jurvassa ja Kurikassa 2011
•  FM Eija-Liisa Kangas: Inventoinnit ja analyysi arkkitehti Aarne Ervin tuotannosta Kurikassa
•  FM Atte Honkaniemi: Tiivistelmä Kurikan historiasta, työtä on Jurvan osalta täydentänyt 
 FT Marianne Koskimies-Envall
•  Arkkitehti Päivi Kelhä:  Opetusosan valmistelu ja akvarellit
•  Geologi Satu Hietala GTK: geologiset kartat ja kuvaus Kurikan geologiasta.
•  Arkeologi Leena Koivisto, muinaisjäännösten hoito
•  Kartanpiirtäjä Anna-Maija Kytömäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: luontokartat

Rakennusinventointi
sisältää tunniste-, historia- ja käyttötietoja, ku-
vailun rakennuksesta ja sen ympäristöstä, mah-
dollisesti asemapiirroksen ja huonejaon sekä 
arvion kohteiden kulttuurihistoriallisesta merki-
tyksestä.
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Mikä on kulttuuriympäristö-
ohjelma ja miksi se 
laaditaan?
Kulttuuriympäristöohjelma on kunnan ja kunta-
laisten käsikirja ympäristön kulttuuriarvojen tun-
nistamiseksi sekä niiden hoidon ja kehittämisen 
suunnittelemiseksi. Ohjelma esittelee kunnan ke-
hitysvaiheita, kokoaa yhteen eri lähteistä tietoja 
kulttuuriympäristöstä sekä esittelee inventoituja 
arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja hankkeen toi-
mesta kartoitettuja paikallisia erityispiirteitä. Oh-
jelma linjaa eri viranomaistahojen ja toimijoiden 
tehtävät, joita tarvitaan jatkossa kulttuuriympä-
ristön erityispiirteiden ja arvojen säilyttämiseksi.

Inventoinneista ja kartoituksista on koottu 
tietoa aluekuvauksiin, rakennuskantaa esitellään 
kylistä eri puolilta Kurikkaa. Koska vastuu kult-
tuuriperinnöstä on kaikilla, on tärkeää että tietoa 
on kaikkien saatavilla. Ohjelma suunnataankin 
jokaiselle kurikkalaiselle ja Kurikasta kiinnostu-
neelle: virkamiehille, asukkaille, koululaisille ja 
eri toimijoille. Runsas kuvitus havainnollistaa 
esitystä. Ohjelmaan kootun tiedon toivotaan eri-
tyisesti innostavan työhön kulttuuriympäristön 
hyväksi. Laadittu ohjelma on aikansa ja arvos-
tustensa tuotos, seuraava kulttuuriympäristöoh-
jelma nostaa varmasti esiin uusia kohteita, jotka 
tässä ohjelmas- sa ovat jääneet huomiotta.

Kulttuurimaisemassa näkyy, miten ihmi-
sen toiminta on sopeutunut luontoon 
ja käyttänyt hyödyksi sen elementtejä, 
maaperää, topogra! aa ja ilmastoa.

Kulttuuriympäristössä näkyvät ihmisen 
toiminnan jäljet. Se on syntynyt ihmisen 
ja luonnon vuorovaikutuksesta. Kulttuu-
riympäristö on ihmisen rakentamalla, 
käyttämällä ja viljelemällä muuttamaa 
ympäristöä.

Mikä on arvokasta?

Kulttuuriympäristöihin liittyy miltei aina erityi-
siä arvoja. Ne voivat olla valtakunnallista, maa-
kunnallista tai paikallisia. Maassamme on jo 
1980-luvulla laadittu melko kattavat luettelot 
sekä valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuis-
ta kulttuuriympäristöistä että merkittäviksi arvi-
oiduista maisema-alueista. Nämä luettelot ovat 
vastikään uusittu ja niille on annettu painava roo-
li maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaa-
voitusjärjestelmässämme, osana valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita (www.ymparisto.! ). Se 
merkitsee sitä, ettei näitä nimettyjä kohteita saa 
kaavoituksen tai rakentamisen yhteydessä hävit-
tää tai niiden kulttuurista arvoa vähentää.

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäris-
töt on luetteloitu maakuntamuseoiden ja maa-
kuntaliittojen toimesta ja pääosin merkitty maa-
kuntakaavoihin.

Paikallisesti arvokkaita ympäristöjä on jo mo-
nin paikoin saatu kirjattua mm. kunnallisiin kult-
tuuriympäristöohjelmiin.

Luettelo valtakunnallisesti 
merkittävistä rakennetuista
kulttuuriympäristöistä
(lyhennys RKY):

Kohteet kertovat rakennetun ympäris-
tömme monimuotoisuudesta ja anta-
vat hyvän käsityksen sen kehityksestä. 
Kirkkojen, kartanoiden ja linnojen lisäk-
si edustettuina ovat kaupunki- ja teol-
lisuusympäristöt, valtion laitokset sekä 
esimerkkejä maanviljelysympäristöistä, 
talonpoikaistaloista ja kyläkokonaisuuk-
sista.
www.rky.! 

KOULUOPETUS
• ympäristötieto 

• historia
• äidinkieli
• kuvataide

SUOJELU
•  inventoinnit

• suojeluavustukset
• uusiokäyttö

RAKENUSVALVONTA
•  rakennus- ja purku-

luvat
•  rakentajan ohjaus

KUNTA!
SUUNNITTELU

•  strategia
•  kunnan imago

•  viihtyvyys

KAAVOITUS
•  asemakaavat

•  yleiskaavat
•  maakuntakaava

ELINKEINOTOMINTA
•  kulttuurimatkailu

•  yrityskuva
•  ympäristötuet

KULTTUURI!
YMPÄRISTÖ!

OHJELMA

RAKENNETTU 
YMPÄRISTÖ

KULTTUURIMAISEMA

PERINNE!
BIOTOOPPI

ARKEOLOGINEN
PERINTÖ

vat tai uusiutuvat. Ajan kulku tallentuu kulttuu-
riympäristöihin ja kuvastuu niistä. Siksi monet 
kulttuuriympäristöjen osat ja erityispiirteet vaa-
tivat huolenpitoa, arvokkaimmat kohteet myös 
suojelua.

Nykyinen perustuslakimme asettaa vastuun
ympäristöistä kansalaisille. Siksi kulttuuriympä-
ristöjen ymmärtäminen on kansalaisvelvollisuus.

Lähde:  Katso, ymmärrä, hoida! - Kansalaisen kulttuuriympäristöopas
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SUURMAISEMA 
Maisemallisessa maakuntajaossa Kurikka si-
joittuu Pohjanmaahan ja siinä edelleen Ete-
lä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun. Ete-
lä-Pohjanmaalla vaihtelevat mannerjäätikön 
muovaamat moreenialueet sekä jäätikköjokien 
sedimentaation synnyttämät loivapiirteiset alu-
eet. Maisemarakenteen helposti havaittavia ele-
menttejä ovat jokilaakson ympäristöön keskitty-
neet tasaiset ja viljavat savilaaksot sekä näiden 
väliset pitkälti asumattomat, karuhkot ja soiset 
selännealueet. Jokilaaksojen ja selänteiden reu-

Kurikka sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakun-
nassa, naapurikuntia ovat Ilmajoki, Jalasjär-
vi, Kauhajoki, Laihia, Maalahti, Närpiö ja Teu-
va. Kurikalla on pitkät teolliset perinteet ja se 
on tunnettu yrittäjäkaupunki. Yritysten määrä 
suhteessa asukaslukuun on ennätystasoa Suo-
messa. Kaupungissa on useita teollisuusyrityk-
siä. Suurin työllistäjä on työkoneiden ohjaamoja 
valmistava Fortaco Oy (ent. Rautaruukki Oy, ent. 
Velsa). Myös Pohjanmaan Kaluste Oy on mer-
kittävä työllistäjä. Jurva on tunnettu nikkaripe-
rinteestään ja huonekalujen valmistuksestaan. 
Työvoimasta 53,2 % työskentelee palveluam-
mateissa. Maa- ja metsätalouden osuus on 9,4 % 
työvoimasta. Metalli- ja huonekaluteollisuuden 
sekä maatalouden merkitys on Kurikassa suuri.

Kurikkalaiset tulivat erämetsilleen  Lempää-
lästä ja Pirkkalasta, jälkimmäisessä on Kurikan 
talo ja Kurikan kaupunginosa. Kurikka on saanut 
nimensä kirkkoa vastapäätä sijainneista Iso- ja 
Wähä-Kurikan eli Kurikan suvun taloista. Asutuk-
sesta on kirjallisia todisteita ensimmäisen kerran 
1400-luvun jälkipuoliskolta, Kurikan kappeli pe-
rustettiin 1672. Kunta itsenäistyi vuonna 1868 ja 
sai kauppalanoikeudet vuonna 1966. Kurikasta 
tuli kaupunki vuonna 1977. Vuoden 2009 alussa 

Jurvan kunta liittyi Kurikkaan, naapurikunta Ja-
lasjärvi liitetään vuoden 2016 alusta.

Kaupungin väkiluku 31.12.2013 oli 14 322 ja 
pinta-ala 913,43 km² josta 905,62 km² maata ja 
7,81 km² sisävesiä. Jalasjärven liitos lisää pinta-
alaa 830,39 km² ja väkiluku liitoksen jälkeen nou-
see yli 22000.  

Kurikasta on hyvät tieyhteydet mm. Seinäjo-
elle, Vaasaan ja Tampereelle. Kaupungin läpi kul-

KURIKAN KAUPUNKI

KURIKAN LUONTO

nat ovat selväpiirteisiä ja selänteiden reuna- ja 
lakimetsät kehystävät joen suuntaisesti maise-
matilan reunoja. Alavan ja loivapiirteisen maise-
man keskellä selänteiden lakialueet korostuvat 
maisemakuvassa. 

Kyrönjokilaakson maisemallinen solmukohta 
on Kurikan taajaman kohdalla. Jokivarren maise-
makuvaa rytmittävät Kyrönjokilaakson taajamat 
Kauhajoki, Kurikka ja Ilmajoki. Maantiet on ra-
kennettu jokivarteen maisemamaakunnalle tyy-
pilliseen tapaan. Kauhajoen, Kurikan ja Ilmajoen 

taajamia yhdistävät molemmin puolin Kyrönjo-
kea kulkevat tiet, joiden varsille nauhamainen 
asutus on keskittynyt.

Kurikassa maisemarakenne hahmottuu sel-
keästi Kyrönjokilaaksosssa. Kyrönjoki jakaa 
maisemaa, sitä reunustavat viljelylakeudet ja 
selänteet, pääuomasta haarautuvat sivujoet laa-
jentavat ja jakavat maisematilaa pienemmiksi. 
Perinteisesti asutus on hakeutunut jokien töy-
räille joko kylämäisiin ryhmiin tai nauhamaisesti 
teiden varsille. 

ETELÄ-
POHJANMAA

KURIKKA

JALASJÄRVI 
LIITTYY 1.1.2016 KURIKKA

JALASJÄRVI

kee valtatie 3 Helsingistä Vaasaan ja kantatie 67 
Seinäjoelta Kaskisiin. Suupohjan rata Seinäjoel-
ta Kaskisiin lävistää kaupungin. Radalla on vain 
tavaraliikennettä, henkilöliikenne loppui vuon-
na 1968 ja lähin henkilöliikenteen rautatieasema 
Kurikasta on Seinäjoki.

Kurikka mielletään sähkökaupungiksi. Toista-
sataa vuotta sitten Jyllinkosken Sähkö Oy rupe-
si jauhamaan sähköä yhdestä Kurikan monista 
koskista. Taloihin saatiin valot, tehtaisiin käyttö-
voimaa ja 2000-luvulla ilmestyivät sähköautot 
Kurikkaan. Fortumin osakkeitten tuotto tekee 
mahdolliseksi maakunnan alhaisimman vero-
prosentin.
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Panttilassa ja Tuiskulassa aivan Kyrönjoen jo-
kiuoman tuntumassa korkeusvaihtelut ovat voi-
makkaita ja topogra! a kumpuilevaa. Jokien-
haarassa se muuttuu jyrkän kanjonimaiseksi ja 
tasoittuu joen yläjuoksua kohti pian tasaisek-
si savilaaksoksi. Selänteet kohoavat keskellä ta-
saista savilaaksoa yli 60 m ympäristöään kor-
keammalle. Kyrönjokilaakson avoin viljelylaakso 
on noin 40-50 metriä merenpinnan yläpuolel-
la. Selännealueet kuten Meskaisvuoren selän-
nealue  ja Santavuori kohoavat ympäristöstään 
60-80 metriä korkeammalle. Metsäiset selänteet 
rajaavat Kyrönjokilaakson avoimen viljelymaise-
man ja muodostavat avoimessa maisematilassa 
selkeän reunan.

Jurvassa maiseman mittakaava on pienem-
pää ja asutuilla alueilla pääosin tasaista. Kir-
konkylä on rakentunut Peuranuoman varteen 
ja kirkkoharjun kupeeseen sekä niiden väliselle 
alueelle. Kirkko on asettunut maiseman solmu-
kohtaan, harjun korkeimmalle kohdalle. Laajoja 
maisematiloja ja näkymiä avautuu erityisesti kui-
vatun Jurvanjärven muodostamalla viljelylakeu-
della. Perinteisesti asutus on hakeutunut jokien 
töyräille, joko kylämäisiin ryhmiin tai nauhamai-

sesti teiden varsille. Tiiviitä asutuskeskittymiä 
on syntynyt kirkonkylän ulkopuolella harvojen 
viljelysalueiden vieressä sijaitsevien mäkien ku-
peeseen, kuten Koskimäkeen ja Tupenmäelle tai 
Niemenkylään, kuivatettuun järveen työntyväl-
le niemelle. Muutoin asutus on pääosin nauha-

maista. Närvijoki halkoo maisemaa Jurvan kes-
ki- ja länsiosassa. Polveilevaa jokivartta seuraava 
puusto erottaa jokiuoman muutoin tasaisessa 
maisemassa. Sarvijoki kulkee kapeassa uomas-
saan pohjoisessa. 

Kyrönjokivartta Kurikassa
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KALLIOPERÄ

Kurikan ja Jurvan kallioperä on alppien kaltaisen 
eroosion paljastama juuriosa ja koostuu 1930 - 
1780 miljoonan vuoden ikäisistä metamor! sis-
ta kivistä kuten kiilleliuskeista, kiillegneisseistä 
sekä syväkivistä, joista valtaosa on graniittisia 
kiviä. Jurvan alueella porfyyrinen granodioriitti 
muodostaa yli 10 kilometriä pitkän ja 3–4 km le-
veän alueen, joka rajautuu Rajalammin tonaliit-
tiin pohjoisessa ja idässä sekä Laakavuoren jak-
son vulkaniitteihin lännessä. 

Granodioriitti on karkearakeista, harmaata 
tai punertavaa, suuntautunutta kiveä, jossa ha-
jarakeet ovat 1–2 cm:n kokoista kalimaasälpää 
ja pienempää plagioklaasia. Kiven perusmassa 
koostuu kvartsista, plagioklaasista, biotiitista ja 
kalimaasälvästä. Kurikan itäosissa Rajalammin 
tonaliitit vaihettuvat porfyyrisiksi granodiorii-
teiksi ja graniiteiksi.

Jurvan pohjoispuolella on porfyyrista grano-
dioriittia 6 km x 2 km alueella. Granodioriitti on 
vaaleanharmaata ja joskus vaalean punertavaa, 
karkeaa ja vaihtelevasti suuntautunutta kiveä. 

Vanhoista tulivuorista ovat jäänteinä meta-
diabaasijuonet, jotka edustavat muinaisen tu-
livuoren purkauskanavassa syntynyttä kiveä. 
Koostumukseltaan basalttiset metadiabaasijuo-
net lävistävät suonigneissejä Jurvan luoteis- ja 
kaakkoisosassa. Lisäksi Jurvan läpi kulkeva vul-
kaniittijakso koostuu vanhoista tulivuorisyntyi-
sistä kivistä (kartassa vihreällä).

Keski-Suomen granitoidikompleksiin kuu-
luva Rajalammin tonaliitti sijaitsee Jurvan Lar-
vajoukon alueella ja muodostaa siellä koillis-
suuntaisen, pitkän yhtenäisen alueen. Jurvan 
luoteisosassa Tampsin alueella on tonaliittia eril-
lisinä pitkinä ja kapeina intruusioina, jotka muo-
dostavat kaarenmuotoisen rakenteen kiilleg-
neissien kanssa. Tonaliiteilla on pituutta noin 20 
kilometriä ja leveyttä enimmillään 1 km. Kiven 
väri on harmaa tai vaaleanharmaa ja asu on tum-
mien mineraalikasaumien vuoksi täplikäs. 

Kallioperän suojelu- ja opetuskohteeksi on 
valittu Kurikan Kampinkylän alueelta Iso-Karhu-
vuori. Se on maisemallisesti ja geologisesti mer-
kittävä. Iso-Karhuvuori sijaitsee Jurvaan vievän 
tien eteläpuolella, noin 5 kilometriä Kurikan kes-
kustasta länteen. Harvan puuston vuoksi louhik-
koinen pohjoisrinne jyrkänteineen näkyy kauas. 

Kurikan eteläosassa Pirttimaassa sijaitsevalla 
Rautapäänkalliolla on kaksi luolaa. Luolat ovat 
porfyyrigraniittikallion rakoparvessa kalliojyr-
känteen ja isojen lohkareiden alla. 

Lakeuden kivikerhon toimesta ja kaupungin-
valtuuston päätöksellä Kurikan kuntakiveksi on 
nimitetty vuonna 1995 lumikvartsi. Se tunne-
taan korukivenä. 
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MAAPERÄ

Lukuisten alueen läpi kulkevien ja Kyrönjokeen 
virtaavien purojen (luomien) ja laskujokien uo-
mat ja ojanteet tekevät alueen pinnanmuo-
doista vaihtelevan. Pinnamuodostus on myös 
selitys Kurikan pitäjän jakautumiselle rinta- ja 
larvamaihin.  Korkeussuhteet ja pinnanmuodot 
ovat aiheuttaneet Kurikan jakautumisen rinta- 
ja larvamaihin. Alavimmille alueille kerrostuivat 
hienojakoisimmat sedimentit muodostaen he-
delmälliset laajat viljelylakeudet. Aluetta leikkaa-
va Kyrönjoki on jääkautta vanhempi jokilaakso-
alue, jossa nykyinenkin joki virtaa. Jokilaaksojen 
savikot ovat parasta viljelysmaata. Jokilaaksojen 
välisillä vedenjakaja-alueilla on lisäksi laajoja soi-
ta. Aluetta luonnehtivat tasaiset moreeni- ja hie-
nosedimentit, viimemainitut tekevät maisemas-
ta osittain Etelä-Pohjanmaalle tunnusomaista 
lakeusmaisemaa. Niiden välissä kohoaa pyöreä-
piirteisiä kallioalueita, jotka tekevät maisemasta 
korkokuvaltaan kumpuilevaa. 

Kurikan halki virtaava Kyrönjoki meande-
roi eli mutkittelee virratessaan kohti pohjoista, 
samoin Jalasjoki. Kurikankylän, Kankaan ja Jo-
kienhaaran kohdalla näkyvät myös raviinit, jotka 
ovat syntyneet hienoainesmaalajeihin kuten silt-
tiin ja saveen. Purot ovat uurtaneet uomia, joista 
lähtee sivuhaaroja. Uomat kapenevat ja loppu-
vat kohdatessaan moreenialueen. 

Jurvasssa näkyvillä olevat rantakerrostumat 
ovat syntyneet jääkauden jälkeisenä aikana, 
välittömästi jäätikön reunaa seuranneen Itä-
meren järvi- ja merivaiheiden rannoilla. Maan-
kohoamisen vaikutuksesta muinaiset ranta-
kerrostumat esiintyvät eri korkeuksilla kuivalla 
maalla, nykyisen vedenpinnan yläpuolella.  Alu-
een kohotessa merestä on korkean itäosan ja 

matalan länsiosan väliseen rinteeseen syntynyt 
useita komeita rantamuodostumia. Niissä vaih-
televat hiekkaiset ja soraiset osuudet. Jurvan 
alueella merkittävimpiä maaperämuodostumia 
ovat keskustan poikki kulkeva harjujakso sekä 
Jurvan pohjoispuolella sijaitsevat De Geer-mo-
reenit, jotka kerrostuivat perääntyvän jäätikön 
eteen. Niitä leikkaa jäätikön sulamisvaiheessa 
sulavan jäätikön sulamisvesitunneliin tai rai-
loon kerrostunut sorasta ja hiekasta koostuva 
harju. Harjut ovat muinaisia jäätikköjokia ja tyy-
pillisimmillään ne ovat jyrkkärinteisiä ja terävä-
harjaisia selänteitä. 

Jurvan alueen merkittävimpiä maaperämuodos-
tumia ovat keskustan läpi kulkeva harjujakso sekä 
pohjoisessa näkyvät De-Geer-moreenit, joita ennen 
kutsuttiin pyykkilautamoreeneiksi. Kartta: GTK.

Kurikan Niinistönjärvi ja viereinen aapasuo. Kart-
ta: GTK.

Litorina-meren rantaviiva 7200 BP. Kartta: GTK.

Kartassa näkyy selvästi, miten Kurikan kohdalla Ky-
rönjoki ja Jalasjoki mutkittelevat eli meanderoivat 
ja Jokienhaaran kohdalla yhdistyvät. Raviinit näky-
vät uomina ja sivuhaaroina. Kartta: GTK.

Etelä-Pohjanmaan merkittävin harjujakso 
kulkee Nummikankaalta Kurikkaan. Se syntyi 
lähes 300 kilometriä leveän Näsijärven-Jyväs-
kylän jäätikkökielekkeen länsireunaan 11 000 
- 10 500 vuotta sitten. Kielekkeen alueella har-
jut ovat selännemäisiä ja ympäristöstä kohoa-
via, lännessä taas matalia ja toisinaan moreenin 
peittämiä. Moreenipeitteiset “piiloharjut” edus-
tavat jotakin vanhempaa jäätiköitymisvaihetta. 
Kartassa alhaalla vasemalla näkyvä harjujakso 
jatkuu pohjoiseen kulutusmuotona. Kulutus-
muoto on syntynyt jäätikön irrottaessa moree-
nia mukaansa.
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TOPOGRAFIA

Laserkeilausaineistosta prosessoitu kartta osoit-
taa että Kurikka jakautuu suhteellisen alaviin jo-
kilaaksoihin ja niiden välisiin kalliokohoumiin.  
Korkeimmilla kohdilla olevat kalliopaljastumat 
ovat huuhtoutuneet paljaiksi Itämeren muinais-
ten vesivaiheiden aikana. Huuhtoutunut hieno-
aines on kerrostunut Kyrönjoen alaviin laaksoi-
hin savikoiksi ja hiesu – hieta-alueiksi. Kyrönjoki 
ja Jalasjoki virtaavat syvässä jokiuomassa. När-
vijoki ja Sarvijoki sijaitsevat topogra! altaan ta-
saisessa jokilaaksossa ja matalassa jokiuomassa. 
Kuivattu Jurvanjärven alue on sekin tasaista ja 
alavaa. Kallioalueet erottuvat Kurikan ja Jurvan 
välissä, Kurikan kaakkoisosassa, Teuvaan ja Jalas-
järveen rajoittuvilla alueilla.

Loukajanvuori on yksi Kurikan korkeimmista pai-
koista kohoten 141,5 metriä merenpinnan ylä-
puolelle. Loukajanvuori sijaitsee Luovan kylässä, 
jossa on Kurikan laajimmat yhtenäiset peltoau-
keat. Niiden keskeltä kohoaa Loukajanvuori, jon-
ka päällä on näkötorni. Näkötornista, 160 met-
rin korkeudesta, näkee jopa Seinäjoelle saakka. 
Aiemmin Loukajanvuorella oli  vanha kolmio-
mittaustorni, jonka tilalle rakennettiin näkötor-
ni. Sen ympäristöstä lähtee luontopolku. Pääsi-
äisvalkioita on pidetty siellä jo 60 vuoden ajan.  
Kuva Loukalanvuorelta sivulla 284.

NATURA-2000

Pitkämönluoman alue koostuu Jalasjoen ja Ky-
rönjoen varrella sijaitsevista jyrkkärinteisistä Pit-
kämönluoman ja Jyllinkosken lehdoista.Tuoreita 
ja kosteita rinnelehtoja on Pitkämön tekoaltaalta 
Jalasjokeen laskevan purokanjonin rinteillä. Maa 
on savipitoista, rinne laskeutuu paikoin erittäin 
jyrkästi ja rinteet ovat hyvin rehevän, edustavan 
lehtokasvillisuuden peitossa. Rauduskoivu on 
lehtipuuvaltaisen puuston yleisin puulaji, seas-
sa on myös haapaa, harmaaleppää, raitaa ja tuo-
mea. Rannan tuntumassa kasvaa mm. korpikais-
laa. Pensaskerros on paikoin läpitunkemattoman 
tiheää lehtokuusama-, tuomi- sekä herukkapen-
saikkoa. Kenttäkerroksen lajisto on monipuoli-
nen ja valtalajina kasvavan mesiangervon lisäksi 
lehdon rinteillä kasvavat lehtovirmajuuri, mus-
takonnanmarja, kurjenkello, lehtopalsami ja ke-
vätlinnunsilmä. Molempien rinteiden keski- ja 
yläosissa esiintyy vedentihkumapaikkoja, joissa 
kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista kevätlin-
nunsilmää. Alueella on luontopolku.

1. Pitkämönluoma
2. Kurpanneva
3. Iso Kakkurinneva
4. Levaneva
5. Pässilänvuori
6. Isokorpi
7. Metsäkylän metsä

7. 

1. 

5. 

2. 6. 

4. 

3. 
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Kurpanneva kuuluu Teuvan kunnassa sijaitseva 
Kurpanneva, sen itäreunan metsiä sekä osa vie-
reisestä Jurvan kuntaan kuuluvasta Kaunisne-
vasta. Suo on laaja-alainen keidas- ja aapasuon 
yhdistymä. Iso Kakkurinnevan pinta-ala 180 
ha on hyvin kehittynyt kermikeidassuo, jossa 
on runsaasti lampareita ja allikoita. Levanevan 
alue muodostuu useista erilaisista keidassoista, 
ja edustavat Rannikko-Suomen kermikeitaiden 
luontoa. Levanevan maisemaa luonnehtii laaja, 
lähes rannattomalta vaikuttava suolakeus, jonka 
muodostavat Levanevan ja Kuuttonevan laajat 
puuttomat neva-alueet. 

Pässilänvuoren-Äijänpellon lehto on Ilmajoen 
ja Jurvan rajan molemmilla puolilla, Pässilänvuo-
ren luoteisrinteen kivisessä muinaisrantarintees-
sä sekä puronvarrella sijaitseva monipuolinen 

lehtoalue. Kasvillisuus on laikuttaista ja vaihtelee 
eteläosan kivikkoisesta kuivasta ja tuoreesta leh-
dosta lähteen ja puronvarren kosteaan lehtoon 
ja lehtokorpeen. Puusto on pääosin kuusivaltais-
ta, joukossa kookkaita haapoja ja koivuja, tuo-
mea, harmaaleppää, pihlajaa ja lehtokorvessa li-
säksi tervaleppää. Vaateliaita lajeja ovat lehmus, 
näsiä, lehtokuusama, kivikkoalvejuuri, soikko-
kaksikko, lehto-orvokki, pussikämmekkä ja täp-
läpapurikko.

Isokorpi, alue on laajan suoalueen laidassa si-
jaitseva matala kivennäisharjanne, jossa on pe-
rättäisiä muinaisrantoja. Lehtokasvillisuus on 
enimmäkseen laikuttaista lehtokorpea ja koste-
aa saniaislehtoa, korkeimmalta kohdalta alue on 
tuoretta lehtoa. Puuston muodostavat varttuneet 
ja iäkkäät kuuset ja haavat, joukossa on harmaa-

leppää ja hieskoivua sekä erikoisuutena muutama 
lehmus. Lehto-osion muita vaateliaita lajeja ovat 
näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, koiranvehnä, 
mustakonnanmarja, lehtomarja ja syyläjuuri. Alu-
eella on paljon liito-oravalle tärkeitä järeitä kuusia 
ja lehtipuita.

Metsäkylän metsän alue on kaakkoon lievästi 
viettävässä rinteessä sijaitseva tuore havuleh-
tipuusekametsä, jossa on jonkin verran järeitä 
kolohaapoja ja -koivuja sekä kuolleita pysty- ja 
maapuita. Pohjakerros on hiljalleen rahkoittu-
massa ja alueella esiintyy runsaasti pienialaisia 
korpisoistumia. Alue on hakkuiden ympäröimä 
boreaalinen luonnonmetsä, jonka puusto on 
parhaimmillaan uudistusiän ohittanutta. Alu-
eella viihtyvät hyvin metsäkanalinnut ja liito-
orava.

VEDET

Kyrönjoki, Etelä-Pohjanmaan suurin, noin 
200 kilometriä pitkä joki halkoo viljelylakeuk-
sia myös Kurikassa. Kyrönjoella on kolme suur-
ta latvahaaraa; Seinäjoki, Jalasjoki ja Kauhajoki. 
Kyrönjoen pääuoma alkaa Kauha- ja Jalasjoen 
yhtymäkohdasta Kurikasta ja jatkaa edelleen Pe-
rämeren Vassorinlahteen Vaasan pohjoispuolel-
la. Tulvasuojelun takia Kyrönjoen vesistöalueen 
yhteyteen on rakennettu tekojärviä,  yksi niistä 
on Pitkämön tekojärvi Kurikassa.

Jalasjoki on Jalasjärveltä  virtaava 58 kilometrin 
pituinen joki. Se yhtyy Kurikassa Jokienhaarassa 
Kyrönjokeen. Joki kuuluu Kyrönjoen vesistöalu-
eeseen ja Jalasjärven valuma-alueeseen.

Närvijoki (ruots. Närpes å, yläjuoksulla Närvijo-
ki) saa alkunsa Kivi- ja Levalammen tekojärvistä 
Laihian ja Kurikan rajalta, entisen Jurvan kunnan 
alueella. Se laskee Selkämereen ja virtaa Jurvas-
sa Rannankylän, Kestin, Järvenpään ja Närvijoen 
kylien sivuitse. Närpiössä joki virtaa Pirttikylän ja 

Ylimarkun kirkonkylien ja Närpiön keskustaaja-
man kautta ja laskee Väster$ ärdenin säännöste-
lyaltaaseen lähellä Kaskisten kaupunkia. Joen pi-
tuus on noin 75 kilometriä, valuma-alue 992 km² 
ja korkeusero noin 80 metriä.

 
Sarvijoen pituus on 16 kilometriä ja valuma-alu-
een pinta-ala 55 km². Joki on osa Maalahdenjo-
en valuma-aluetta ja se laskee mereen Åminnes-
sa Maalahdessa.

Säläisjärvi on pieni ja matala järvi Jurvan kir-
konkylän eteläpuolella. Järvi on vähävetisellä 
seudulla merkittävä, sen rannalla on leirintäalue 
ja uimaranta. Närpiönjoen vesistöjärjestelyjen 
aikana vuonna 1979 järven pintaa nostettiin, ja 
järven enimmäissyvyydeksi tuli 3,3 metriä. Sa-
mana vuonna alkoi myös järven säännöstely. 
Säännöstelyväli on kaksi metriä pinta-alan ylä-
rajan ollessa 0,63 neliökilometriä ja alarajan 0,36 
neliökilometriä. Pinnannostolla pyrittiin turvaa-
maan Närpiönjoen alajuoksulla sijaitsevan teol-

lisuuden vaatiman veden saanti sekä kohenta-
maan Säläisjärven virkistyskäyttöä. 

Kivi- ja Levalammen tekojärvi on toinen vesis-
töalueen järvistä. Myös se on rakennettu tasaa-
maan vedenkorkeuden vaihteluita. Järvenpään 
kylän pohjoispuolella ollut joen laajentuma, Jur-
vanjärvi on kuivattu. 

Pitkämön tekoallas valmistui vuonna 1970 ja 
siihen laskevat Kyrönjoki, Jalasjoki ja Pitkämön-
luoma. Pitkämönluoma laskee suoraan järveen, 
joet on yhdistetty kanavilla. Tekoaltaassa sijait-
see Koskienergia Koskivoima Oy:n (ent. Jyllin-
kosken Sähkö Oy) vesivoimala, joka laskee Ja-
lasjokeen. Toinen voimala sijaitsee Jalasjoesta 
tehdyn kanavan päässä, josta se laskee Pitkä-
mön altaaseen. Tekoaltaan pinta-ala on 105 heh-
taaria ja pituus 5 kilometriä. Voimaloiden teho 
on yhteensä 6,3 MW. 

Kyrönjoki virtaa Lohiluomalla.
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ILMASTO

Vuonna 2009 julkistettu Suomen Tuuliatlas on 
tietokonemallinnukseen perustuva tuulisuus-
kartoitus ja sen tarkoitus on tuottaa mahdolli-
simman tarkka kuvaus paikkakohtaisista tuuli-
olosuhteista. Tuloksia on mahdollista tarkastella 
2,5 x 2,5 kilometrin karttaruuduissa. Etelä-Poh-
janmaalle sijoittuvat korkeat alueet lukeutuvat 
alueisiin, joilla hyvät tuuliolosuhteet luovat edel-
lytyksiä tuulivoiman käytön lisäämiselle.. 

Vieressä tuuliruusu, joka havainnollistaa 
tuulen suunnat Vapaudentien mittausasemal-
la Seinäjoella 2007.  (Seinäjoen kaupungin il-
manlaadun vuosiraportti). Rasterimainen tieto-
konemallinnus kuvaa tuuliolosuhteita Kurikassa 
(http://www.tuuliatlas.! ).

POHJAVESI

Pohjavesialueiden tutkimukset antavat mer-
kittävää uutta tietoa myös pohjavesialueiden 
geologisesta rakenteesta ja niiden sisältämis-
tä pohjavesivaroista. Kurikassa tehdyt pohjave-
sialueiden tutkimukset ovat avaamassa Vaasan 
seudun vesihuollolle uusia raakaveden saanti-
mahdollisuuksia. 

Geologinen tutkimuslaitos on tutkinut Ku-
rikan Kuusistonloukkoa, joka kuuluu laajaan 
Etelä-Pohjanmaan paksun maapeitteen aluee-
seen. Sen hyvin vettä johtavien kerrostumien 
voidaan päätellä olevan huomattavasti aikai-
semmin luultua laajempia ja paksumpia. Lisäksi 
ne esiintyvät kahdessa kerroksessa, joita erottaa 
moreeni. Ylempi kerrostuma on rakeisuudeltaan 
hienoa – keskikarkeaa hiekkaa ja on tyypillises-
ti 10 – 20 metriä paksu. Vaihtelevan paksuinen 
silttimoreeni erottaa edellä mainitun kerrostu-
man alemmasta – noin 10 – 30 metriä paksus-
ta karkearakeisesta lajittuneesta kerrostumasta. 
Maapeitteen paksuus altaassa kasvaa pohjoisen 
50 metristä etelän 90 metriin, jossa myös karke-
arakeiset lajittuneet kerrostumat ovat paksuim-
mat. Maaperäkairausten yhteydessä on havaittu, 
että pohjaveden virtaus alemman vettä johta-
van kerrostuman sorassa on merkittävää. 

Aronlähteen pohjavesialue kuuluu laajem-
paan pohjois-eteläsuuntaiseen harjujaksoon. Alu-
een kallioperän korkokuvaa peittää jokilaakson 
alueella jopa yli 50 metrin paksuinen irtomaaker-
ros. Kalliopinnan taso nousee Kyrönjokilaaksos-
ta kohti itäkoillista ja eteläkaakkoa. Jokilaaksosta 
kohti Ikarin teollisuusaluetta kulkee länsi-itäkaak-
ko suuntainen kalliopainanne, jossa kalliopinta 
on noin 40 metriä ympäröiviä alueita alempana. 
Jokilaaksojen välisillä mäkialueilla kallioperä on 
lähellä pintaa tai paljastuneena.

Alueen hienoaineskerrostumat ovat synty-
neet muinaisen Itämeren peittäessä alueen ja 
hiekan päällä oleva moreeni on kerrostunut 
mannerjäätikön reunan edestakaisen liikkeen 
seurauksena. Moreenipeitteisyys vaikuttaa muo-
dostuman hydrogeologiaan – tiivis, hienoaines-
pitoinen moreeni suojaa pohjavettä, mutta voi 
myös vähentää sen muodostumista. Moreeni voi 
myös salvata päälleen orsivesikerroksia. Aronläh-
teen pohjavesialue on vedenhankintaa varten 

tärkeä pohjavesialue (I luokka). Pohjavesialue ra-
jautuu lännessä Kyrönjokeen ja on leveydeltään 
noin 3 kilometriä. Pohjoisessa se rajautuu muu-
tamia satoja metrejä tien 6721 pohjoispuolelle ja 
on pituudeltaan hieman alle 2 kilometriä. Poh-
javesialueen kokonaispinta-ala on noin 4,6 ne-

liökilometriä. Alueella on arvioitu muodostuvan 
pohjavettä yhteensä noin 1 000m3/d. 

Poronkankaan, Haapalankankaan ja Lin-
tuharjun pohjavesialueet ovat seudullisesti 
merkittäviä Jurvassa. Vanhan Kaijan pohjave-
sialue on merkittävä kylälle.
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KASVILLISUUS

Kurikka kuuluu havumetsävyöhykkeen eli bo-
reaalisen vyöhykkeen alavyöhykejaossa Poh-
janmaan alavyöhykkeeseen. Alueen metsien 
hallitsevia lajeja ovat kuusi (Picea) ja mänty (Pi-
nus). Lehtokasvillisuuden aluejaossa Kurikka si-
joittuu Satakunnan pohjoisosista Oulun ja Lapin 
läänien rajoille ulottuvaan Pohjanmaa-Kainuu-
vyöhykkeen (eli keskiboreaalisen vyöhykkeen) 
eteläosiin.  Keskiboreaalisen vyöhykkeen kasvu-
kausi on 140-160 vuorokautta. Tässä jaottelussa 
pääosa Etelä-Suomesta on eteläboreaalista vyö-
hykettä, jossa kasvukausi vaihtelee 160:stä vuo-
rokaudesta 175 vuorokauteen.  

Suomessa kasvupaikat luokitellaan tavallises-
ti aluskasvillisuuden perusteella metsätyyppei-
hin. Metsätyypit tunnistetaan kenttäkerroksen 
kasvien perusteella. Ts. enemmän tai vähemmän 
vaateliaiden kasvien esiintyminen osoittaa maa-
perän ravinteikkuuden.

Pitkämönluoman ja Jyllinkosken lehdot: 
Kenttäkerroksen lajisto on monipuolinen ja val-
talajina kasvavan mesiangervon lisäksi lehdon 
rinteillä kasvavat mm. lehtovirmajuuri, musta-
konnanmarja, kurjenkello, lehtopalsami ja ke-
vätlinnunsilmä.

Pässilänvuoren-Äijänpellon lehto: Vaateliaita  
lajeja alueella ovat lehmus, näsiä, lehtokuusama, 
kivikkoalvejuuri, soikkokaksikko, lehto-orvokki, 
pussikämmekkä ja täpläpapurikko.

Miksi joitain kasveja pidetään haitallisina?

Niinsanotut haitalliset vieraslajit ovat ongelma siksi, että ne 
ovat ylivoimaisia kilpailijoita ja lisääntyvät nopeasti. Ne on 
alun perin tuotu maahan koristekasveiksi. Päästessään luon-
toon ne leviävät nopeasti ja syrjäyttävät alkuperäiset kasvila-
jit. Näin luontoympäristö muuttuu ja luonnon monimuotoi-
suus vähenee. 

Lupiini yleistyy ja  koristaa tienpientareita, mutta häätää siel-
tä niittylajit. Lupiini myös sitoo ilmasta typpeä ja tekee maa-
perästä ravinteikkaamman. 

Jättipalsami valloittaa rantoja ja asutuksen lähialueita. Se 
syrjäyttää alkuperäisen kasvillisuuden ja sinkoaa kypsät sie-
menet monen metrin päähän emäkasvista leviten vauhdilla.

Jättiputki leviää nopeasti ja hävittää muut kasvit altaan. Sen 
suurikokoiset lehdet varjostavat maata ja kasvineste aiheut-
taa auringonvalon vaikutuksesta palovammoja iholle.

1. Jättipalsami
2. Lupiini
3. Jättiputki

1. 

2.

3. 

1. Lehtopalsami
2. Mustakonnamarja
3. Kurjenkello
4. Kevätlinnunsilmä
5. Rentukka
6. Näsiä
7. Kurjenpolvi
8. Koiranheisi
9. Kielo

1.

2.

3. 6.

5.

4. 8.

7. 9.
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Kuvakaappaus karttanäkymästä, joka avauttuu muinaisjäännösrekisteristä Kurikan muinaisjäännös-
kohteita etsiessä. Se löytyy osoitteesta www.nba.!  ja valitsemalla kulttuuriympäristön rekisteriportaalin 
ja sieltä muinaisjäännösrekisterin sekä halutun kunnan.

OSA I   MENNEISYYS

KURIKAN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SYNTY JA KEHITYS

Esihistoriallinen Kurikka 

Arkeologisten löytöjen perusteella ny-
kyisen Kurikan alueella on asunut ihmi-
siä ensimmäisen kerran noin 4650–4500 

eaa. Suomen esihistorian aikajanalla tämänikäi-
set löydöt sijoittuvat kivikauteen, tarkemmin 
sanoen esikeraamiseen Suomusjärven kulttuu-
riin, jossa ei vielä tunnettu saviastioita. Suomus-
järven kulttuurin tunnusmerkillisin esine on ki-
vikirves. Metsästysaseista tunnetaan taas muun 
muassa keihäs ja pallonuijat. Suomusjärven kult-
tuurin väestö hankki elantonsa metsästäen ja ka-
lastaen. Pyynnin eri kohteiden ja vuodenkierron 
takia senaikaisten ihmisten elämä oli liikkuvaa.

Asutus jatkui Ville Luhon mukaan Kurikan 
alueella esikeraamisesta ajasta lähes tuhat vuot-
ta aina vuoden 3700 tienoille saakka eaa. Jyri 
Saukkonen puolestaan toteaa Jurvasta löydetyn 
asuinpaikkoja, jotka voidaan ajoittaa 3400–2400 
eaa. Vuosien 4200–2000 välille eaa. ulottuvaa 
ajanjaksoa kutsutaan kampakeraamiseksi kult-
tuurikaudeksi. Tuolloin opittiin valmistamaan 
saviastioita, jotka koristeltiin kamman jälkeä 
muistuttavin kuvioin. Edelleen elanto saatiin 
metsästyksellä ja kalastuksella. Vakinaisimmat 
asuinpaikat olivat luultavasti parhaiden kalavet-
ten äärellä.

Kivikauden loppuvaiheissa 3200 vuotta en-
nen ajanlaskun alkua nykyisen Suomen alueel-
le levisi nopeasti uutta, todennäköisesti baltti-
laista väestöä, joka toi mukanaan täällä aiemmin 

Nykyinen asutuspohja 
syntyy ja laajenee

Arkeologisten löytöjen perusteella Kyrönjoen 
suun ympäristössä kukoistanut rautakautinen 
kulttuuri hävisi 800-luvulla jaa., mikä lienee tar-
koittanut seudun autioitumista. Uuden, nykyi-
syyteen jatkuvan asutuksen Etelä-Pohjanmaa 
lienee saanut Ylä-Satakunnasta esihistoriallisen 
ajan lopulla ja varhaiskeskiajalla.

Kurikan nykyinen asutuspohja on syntynyt 
todennäköisimmin 1400-luvun loppupuolella, 
jolloin koskemattomaan metsään raivattiin Kuri-
kan kuusi kantataloa viljelyksineen, Hoiska, Tuis-
ku, Kurikka, Liuhtari, Hirvelä ja Orhainen. Nämä 
keskiaikaiset kantatalot sijaitsivat Kyrönjoen var-
ressa.

Asutus on tullut Kurikkaan Kyrönjoen alajuok-
sun suunnalta varhemmin asutetulta kyröläis-
alueilta joko suoraan tai Ilmajoen kautta. Muista 
kantataloista selvästi kauempana sijainnut Kurik-
ka on saattanut saada asukkaansa Satakunnas-
ta. Asutus alkoi tihetä 1500-luvun ensimmäisinä 
vuosikymmeninä, kun vanhat talot jakautuivat tai 
niiden perilliset perustivat uudistiloja Kyrönjoen 
yläjuoksun suuntaan.

Jurvan varhaisesta asutuksesta tiedetään, että 
1500-luvun puolivälissä Jurvanjärven rannalla oli 
kaksi taloa. Ne kuitenkin hävisivät pian, ja samalla 
lailla kävi muutamille muille 1500-luvun jälkipuo-
liskolla perustetuille taloille. 1640-luvulle men-
nessä Jurvaan oli syntynyt kolme kantataloa, jotka 
olivat ikäjärjestyksessä Hiipakka, Peura ja Niemi. 
Jurvan asutus laajeni huomattavasti 1680-luvulta 
lähtien. Talonnimien perusteella näyttää siltä, että 
suurin osa asutusvirrasta tuli Laihialta.

Huolimatta isonvihan vuosista 1700-luku oli 
kaiken kaikkiaan asutuksen laajenemisen ja vah-
vistumisen aikaa suomenkielisellä Etelä-Pohjan-
maalla. Jurvassa perustettiin uudistiloja, minkä 
lisäksi vanhoja taloja jaettiin. 1700-luvun puoli-
välin jälkeen perustettiin myös Jurvan ensimmäi-
set torpat. Isonjaon jälkeen Kurikassa ja Jurvassa 
ei ollut enää juurikaan mahdollisuuksia perustaa 
itsenäisiä uudistiloja. Sen sijaan vanhoja tiloja ha-
lottiin, etenkin isonjaon jälkeen. Isonjaon myötä 
alkoivat niin Kurikassa kuin Jurvassakin merkittä-
västi yleistyä torpat eli vuokraviljelmät. Suomen 
sotaan mennessä Kurikan asutus oli tihentynyt 
niin Kyrönjoen kuin Jalasjoenkin varressa, minkä 
lisäksi niin rintamaille kuin syrjäisille larvamaille-
kin oli perustettu torppia. 

1800-luvun puolivälin jälkeen asutus tiheni 
Jurvassa vain tilojen lohkomisen sekä mäkitupien 
ja palstatilojen synnyn takia. Etenkin Jurvan kir-
konkylässä mäkitupa-asutus eneni merkittäväs-
ti 1800- ja 1900-lukujen vaihteen tienoilla. Edel-
leen 1900-luvun alkupuolelta lähtien rakennetut 
asuin- ja liiketalot antoivat kunnan keskustalle 
asutuskeskittymän leiman.

Kurikan tilamäärä lähes kaksinkertaistui 
1800-luvun alkupuolella; voimakkainta kasvu oli 
Luovassa ja Miedossa. Vuosisadan jälkipuoliskol-
la kasvu oli maltillisempaa. Kurikankin kirkonky-
län asutus alkoi tihetä samoihin aikoihin kuin Jur-
van: kirkonkylän laajeneminen alkoi 1920-luvulla.

tuntemattomia tapoja ja innovaatioita. Tuolloin 
alkanutta kautta kutsutaan vasarakirveskult-
tuuriksi. Vanhan Kurikan alueella vasarakirves-
kulttuurin aikainen asutusvaihe oli lyhytkestoi-
nen (noin 2100–2000 eaa.). Jurvasta on löydetty 
muutamia vasarakirveitä, ja ne on ajoitettu vuo-
siin 2500–2000 eaa.

Jurvassa asutusta oli pronssikaudella ja rauta-
kauden alussakin (1500 eaa. –0). Tältä ajalta on 
Närvijoella ja Sarvijoella säilynyt toistakymmen-
tä nähtävissä olevaa kiviröykkiötä. Röykkiöitä 
kutsutaan kivirauniohaudoiksi, joihin on arvel-
tu haudatun yhteisönsä korkea-arvoisia vainajia. 
– Ajanlaskun alun ja keskiajan alkamisen väliltä 
on sekä Kurikasta että Jurvasta tehty rautakauti-
sia löytöjä, mutta ne eivät tue ajatusta kiinteästä 
asutuksesta. Eränkävijöitä ja kauppamiehiä alu-
eella on löytöjen perusteella kuitenkin kulkenut.
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Ylhäällä isojakokartassa vuodelta 1755 Nenättömänkylää. Detalji isojakokartasta E45 51/4, Jacob Hoof.   Kuva Riitta Jaakkola
Kuvassa alhaalla Kyrönjokivartta ja talot oikealta vasemmalle Säntti ( x) , Tassi (x), Piirto ja Kakkuri . Detalji isojakokartasta KA E46 1/2, Jacob Hoof 1757. Kuva Riitta Jaakkola   
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Kuvassa ylhäällä Tuiskulan kylää vuonna 1755. Detalji isojakokartasta KA E45 52/1. Jacob Hoof. Kuva Riitta Jaakkola
Kuvassa alhaalla näkyvät Nenättömän kylän Koiviston talot Vähä-koivisto, Keski-Koivisto ja Iso-Koivisto vuonna 1755. KA E45 50/1, Jacob Hoof. Kuva Riitta Jaakkola

 RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA   !   21KURIKAN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SYNTY JA KEHITYS

Kuvassa ylhäällä Kiskon ja Lusan talot vuonna 1757. Detalji isojakokartasta Miedon kylästä. KA E46 1/1, Jacob Hoof. Kuva Riitta Jaakkola
Kuvassa alhaalla Lohikosken ja Lohiluoman talot isojakokartassa vuodelta 1757.  KA E46 1/4, Jacob Hoof. Kuva Riitta Jaakkola.
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Ilmajoen ja Laihian 
kappeleista yhtyneeksi 
Kurikaksi

Kurikan saarnahuonekunta erotettiin Ilmajo-
en emäseurakunnasta vuonna 1672. Seuraa-
vana vuonna valmistui Kyrönjoen länsirannan 
törmälle entiselle Kohtalan pellolle kappeliseu-
rakunnan kirkko. Kellotapuli rakennettiin vuon-
na 1695. Kappeliseurakunta Kurikasta tuli 1701.

Kurikan vanha kirkko oli 1810-luvun alus-
sa niin huonokuntoinen, ettei sitä kannattanut 
enää korjata. Niinpä puheeksi nousi uuden kir-
kon rakentaminen. Toimeen päästiin vuonna 
1845, jolloin Erkki Kuorikoski ryhtyi johtamaan 
rakennustöitä. Rakentaminen eteni Erik Korpin 
tekemien piirustusten mukaan, joskin Kuorikoski 
muutti niitä muun muassa rakennuttamalla kirk-
kosalin ylle kupolin suunnitellun taitekaton ase-
mesta. Uusi kirkko oli valmis syksyllä 1848, jol-
loin vanha kirkko purettiin.

Jurva kuului Laihian seurakuntaan vuoteen 
1773 saakka, jolloin se erosi omaksi kappeliseu-
rakunnakseen. Vuosikymmen tämän jälkeen tuli 
ajankohtaiseksi uuden kirkon rakentaminen. En-
tinen, vuonna 1764 valmistunut kirkko oli näet 
käynyt ahtaaksi ja osoittautunut hatarasti ra-
kennetuksi. Kesti kuitenkin vuosisadan vaihtee-
seen, ennen kuin rakentamiseen päästiin käsiksi. 
Kirkon rakentamista johtivat Gabriel Antinpoi-
ka Hakola ja Jaakko Jaaksi. Uusi kirkko valmistui 
1802.

1850-luvun lopulla ja 1860-luvulla alkoi Etelä-
Pohjanmaan kappeliseurakunnissa ilmetä halua 
itsenäistyä kirkkoherrakunniksi. Myös Kurikka 
ja Jurva tahtoivat irti emäseurakunnistaan. Jur-
va ehti ensin, kun sen sallittiin vuonna 1858 it-
senäistyä. Varsinaisesti kirkkoherrakunta siitä tuli 
vuonna 1863. Kurikka tuli perässä vuonna 1867, 
jolloin se sai oikeuden nousta itsenäiseksi seura-
kunnaksi. Irrottautuminen toteutui lopulta 1882, 
kun Ilmajoen kirkkoherra K. R. Forsman kuoli ja 
Kurikkaan voitiin valita oma kirkkoherra.

Vuoden 1865 kunnallisasetus määräsi, että 
maallinen ja kirkollinen hallinto erotetaan toi-
sistaan. Asetuksen nojalla perustettiin Kurikan 

Laihian alustalaiset

Jurvan asutuksen erikoispiirre ovat olleet ns. Laihian alustalaiset. Laihian ulkopalstoille perustet-
tiin 1800-luvun puolivälin jälkeen vielä jatkuvasti uusia torppia. Näistä karuista metsäloukoista 
muodostui ajan mittaan pikkukyliä.  Ne kuuluivat Laihian kuntaan mutta seurakunnallisesti Jur-
vaan. Kun Jurva erosi Laihiasta omaksi kirkkoherrakunnaksi vuonna 1859, Laihian alustalaisten 
asema jäi epäselväksi Jurvan seurakunnassa. Heillä ei ollut kaikkia oikeuksia eivätkä he halunneet 
myöskään maksaa kaikkia kirkollisia maksuja. Vuosisadan 1800-1900 vaihteessa heitä oli n. 1100. 
1900-luvun ensimmäisellä kymmenluvulla suurin osa torpista oli itsenäistynyt. Vasta 1944 tehty-
jen rajasiirtojen jälkeen he ovat olleet sekä kunnallisesti että seurakunnallisesti jurvalaisia. 

Kartassa Jurvan kirkonkylää vuonna 1753. 
Detalji kartasta KA E35 8, C.F. Stierwald. 
Kuva Riitta Jaakkola
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ja Jurvan maalaiskunnat. 1800-luvun lopulla al-
kanut Kurikan voimakas teollistuminen johti 
siihen, että 1960-luvun alkupuolella ryhdyttiin 
pohtimaan Kurikan kuntamuodon vaihtamista 
kauppalaksi. Ajatuksena oli edistää teollista ja 
kaupallista toimintaa Kurikassa. Valtioneuvosto 
hyväksyi vuonna 1965 Kurikan kunnanvaltuus-
ton hyväksymän anomuksen, ja Kurikasta tuli 
kauppala vuoden 1966 alusta. – Vuoden 1977 
kaikki Suomessa olleet kauppalat – myös Kurik-
ka – muuttuivat uuden kunnallislain takia kau-
pungeiksi lukuun ottamatta Karhulaa, joka liitet-
tiin Kotkaan.

Nykyinen Kurikan kaupunki syntyi vuoden 
2009 alussa, kun Kurikan kaupunki ja Jurvan 
kunta yhdistyivät.

Peltoja raivataan 
korpeen

Kurikan uudisasukkaat raivasivat Kyrönjoen tör-
mät viljelyksiksi etupäässä kaskeamalla. Vaikka 
1500-luvun raivaus- ja uudisasutustoiminta oli-
vat voimallista, viljelysalat olivat Kurikassa vie-
lä 1600-luvun alussa sangen vaatimattomat. 
Parhaimmillaankin viljelysalueet muodostivat 
vain noin 200 metriä leveän nauhan joen kum-
mallekin puolelle. Kurikan ja Miedon kylät oli-
vat vielä 1700-luvun puolivälissä niin puuston 
peittämiä, että maantie kulki paikoin metsän 
siimeksessä.

1700-luku oli Kurikassa eteenpäinmenon ai-
kaa viljelysalan kasvussa. Rintamailla metsä loit-
toni jokirannasta, kun kantatalot kuokkivat li-
sää peltoa ja viljelivät nevojaan latvasaroilla. 
1700-luvun jälkipuoliskolla halottujen tilojen vil-
jelijät ja torpparit ryhtyivät raivaamaan itselleen 
peltoja. Kurikan viljelysala yli kolminkertaistui 
1600-luvun alusta 1700-luvun puoliväliin.

Edelleen 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa 
Kurikan viljelysala laajeni – arvion mukaan se liki 
seitsenkertaistui vuoteen 1880 mennessä. Edel-
liseltä vuosisadalta lähtien varsinkin torpparit 
raivasivat lisää peltoa larvamaille. Maailmansoti-
en välissä peltoalan kasvu väheni selvästi.

Jurvassa Jurvan- ja Tainusjärvien ympärille 
keskittynyt asutus oli hajallaan korpien ja nevo-
jen keskellä, eikä sitä voinut nimittää kyläksi en-
nen 1700-luvun loppua. Jurvassa ei ollut sellaisia 
jokilaaksoja, joihin olisi voinut muodostua Ku-
rikan tapaisia nauhamaisia jokivarsikyliä. Pelto-
viljelys oli Jurvassa vähäistä, eivätkä uudisasuk-
kaiden peltotilkut olleet alaltaan kovin suuria. 
Viljelysmaa lisääntyi kumminkin 1700-luvulla, 
kun korpea raivattiin pelloiksi.

Ylhäällä Jurvan kirkko etelästä sankarihautojen luota so-
tien jälkeen. Kuva  B. Rapo. Jurva-Seuran kuvakokoelmat.
Vasemmalla Jurvan kirkko ennen 1920-luvun korjausta.
Jurva-Seuran kuvakokoelmat.
Ylhäällä Vapaussodan sankaripatsas, taustalla näkyy 
Logino"  n ent. kauppa, myöh. pankki. Jurva-Seuran ku-
vakokoelmat.

Ylhäällä vasemmalla talvihauta ja Kurikan kirkko vuodelta 1955. Kuva Väinö Tuomaala, Kurikan museon 
kuvakokoelmat.
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Jurvassa oli jo 1700-luvulla paljon karjaa ja 
vähän peltoja. Heinää tuli vähän ja se annettiin 
hevosille. Jurvanjärven rantaniityt olivat tärkei-
tä ja niitä kadehtivat laihialaisetkin ja yrittivät 
rohmuta itselleen. Aivan erikoinen oli se väline 
(krinniviikate), jolla naiset vyötäisiään myöten 
vedessä niittivät järvikortetta lehmille. Se vietiin 
eräänlaisen uivan reen avulla kuivamaan.  Kalas-
tus oli merkittävää ennen järven kuivausta.

Niitty- ja viljelysalaa ovat kasvattaneet ja sa-
malla kulttuuriympäristöä näkyvällä tavalla 
muokanneet Jurvan- ja Tainusjärven kuivatta-
miset. Jurvanjärven kuivatushankkeen käynnisti 
Laihian kirkkoherra Samuel Wacklin 1750-luvulla 
pyrkimyksenään torjua haitallisia tulvia. Sitä mu-
kaa kun järvenlasku eteni, saatiin lisää hyvää niit-
tymaata ja myöhemmin peltoalaa. Vielä 1900-lu-
vulla uutta peltoalaa on saatu, kun Jurvanjärvi 
lopullisesti kuivattiin viime sotien jälkeen, jolloin 
myös Tainusjärvelle tehtiin samoin. Tärkeä malli-
tila Jurvassa pappilan lisäksi oli Tainuun kartano, 
jossain asui merkittäviä henkilöitä.

Kuvassa ylhäällä ns. Hautalan 
oja Lehtijärvessä Kurikassa. 
Kuva saattaa olla Samuli Paula-
harjun ottama.
Kuvassa vasemmalla Jurvan en-
simmäinen leikkuupuimuri , jon-
ka omistivat Ristimäet, Tuomiset 
ja Yläkosket. Se ostettiin kesällä 
1954. Kuva on pastori Leinon ot-
tama. Kuva Kaija Nousiainen

Kartassa lahaalla näkyy Jurvan järven rantaa ja talot Niemi, Corpi ja Hautala. 
KA  E36 1/4,, C.F. Stierwald 1953. Kuva Riitta Jaakkola
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Kurikkalaiset rakentavat

Rakennusten ulkonäölliset vaikutteet omak-
suttiin vahvimmin kustavilaisella ajalla, jolloin 
kehittyi alueelle tyypillisin puolitoistakerroksi-
nen, symmetrinen rakennus. Räystään alla olivat 
haukkaikkunat eli rästäsklasit, talo oli pystyvuo-
rattu ja punamullattu. Tämä perinteinen malli 
säilyi suosittuna 1800-luvun lopusta 1900-luvun 
ensikymmeniin, vaihtelua toivat erilaiset vuo-
raus-, ikkuna-, koristeleikkaus- ja väritystyylit. 
Lautarakenteiset kuistit seurailivat tarkemmin 
aikakauden virtauksia. Kaksfooninkiset asuin-
rakennukset rantautuivat alueelle varsin myö-
hään, naapuripitäjissä yleiseksi muodostunut 
tyyppi ei saavuttanut alueella suurta suosiota.’

Aluksi talonpojat hyödynsivät kotona opittu-
ja käsityötaitoja myös rakentamisen saralla, jo-
hon oppia oli saatu myös myllyjen ja siltojen ra-
kentamisesta. Sahatoiminta mahdollisti lautojen 
ja lankkujen käytön. Louhimoilta saatiin kiveä ja 
kalkkia. Kurikassa kivikirkon rakentaminen jalos-
ti muuraus- ja rappaustaitoa. Jyllinkosken voi-
malaitoksen valmistaminen 1910-luvulla tutus-
tutti paikalliset betonivalun tekoon. Paikallisesti 
valmistettiin myös seinä- ja kattotiiliä. Tervan-
polton, maanviljelyn, metsätalouden, kotiteol-
lisuuden sekä 1900-luvun runsaan tehdasteol-
lisuuden tuoma vauraus näkyi myös alempien 
tuloluokkien rakentamisen laadussa.

Vanhan Kurikan alueella rakentamisen erityi-
nen ylpeydenaihe olivat ammattitaitoiset osaajat, 
joita seudulta löytyi huomattavan paljon. Monet 
1900-luvun alun mestarien opit periytyivät isältä 
pojalle ja oppia haettiin myös Tampereen teolli-
suuskoulusta. 1850-luvun jälkeen  ovat rakennus-
perintöön vaikuttaneet mm. J. H. Salo-Nisu (Nisu-
Mooni), Birlingin ja Hakolan rakentajasuvut, Juho 
Kukkula, Juho Korpela, Iisakki Ruuskanen, Salo-
mon Hakala, Frans Rekola ja Viljo Mäkelä. Nämä 
mestarit saivat rakennuskulttuurin kehittymään 
huippuunsa 1900-luvun alkukymmeninä. Heistä 
kerrotaan lisää s. 64 alkaen.

Jurvan rakennuskanta poikkeaa kurikkalai-
sesta. Joukossa on useita, komeita talonpoikaisia 
pihapiirejä, joiden koristeellisuus vetää vertoja 
kurikkalaisen kanssa. Vanhempi rakennuskan-
ta on yleensä tyypiltään talonpoikaista ja usein 
vaatimattomampaa. Detaljeja on vähemmän ja 
koristeellisuus on vähäisempää. Jurvassa suur-
ten talonpoikaisten talojen runkosyvyys on pai-
koin suurempi, tällaiset isot talot vaikuttavatkin 
poikkeuksellisen suurikokoisilta. Asutus on myös 
harvempaa ja kunnoltaan heikentyneitä raken-
nuksia on enemmän. Kurikassa on usein havait-
tavissa eri mestarien kädenjälki. Esim. ikkunan 
vuoraus on tyypillistä Kukkulaa, tai kuistiraken-
ne on tyypillistä Aitolaa. Vastaavaa ei tunnista 
Jurvassa, vaikka kyläkohtaisia eroavaisuuksia nä-
kyy.  Esimerkiksi tyypillistä Koskimäen vanhoille 
päärakennuksille on sulkapaneloitu pääty.

Ylikosken talo 1920-30-lukujen taitteesta. Suutuvan päässä toimi aikoinaan kiertokoulu. Rakennus on 
purettu ja siirretty Jalasjärvelle vuonna 2012. Kuva Kaija Nousiainen

Kuvassa ylinnä Loukajan päärati Kurikan Luovankylästä. Va-
lokuva E. Ala-Könni 1955, Kurikan museon kuvakokoelmat.
Kuvassa vasemmalla Jaakko Kaukola-Risku talonsa kuistil-
la Kurikan Luovankylässä Valok. E. Ala-Könni 1955, Kurikan 
museon kuvakokoelmat
Kuvassa ylhäällä oikealla Seppälän talo Jurvan keskus-
tassa. Sen purkuvaiheessa harjahirren alta löytyi kolikko-
ja vuodelta 1804. Talo on kuvattu 1960-luvulla juuri ennen 
purkamista. Kuva Aila Viitala os. Seppälä
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Samuli Paulaharju kuvaa kirjassaan ”Rintakyliä ja larvamaita” syntymäkun-
tansa Kurikan rakennuksia

”Ja hyvillä mielin katselet, kun tien vieressä on kaunis pitkä vanhanpunainen tupa-
rati, pitkin valkopielisin ikkunarivein ja valkoisin nurkin, vielä pienet räystäsklasit yl-
häällä ja katolla komea vellikello.” 
”Taikka on tien ohessa pystyyn laudoitettu talo, ainakin paappojen paapan aikai-
nen, pääty tielle päin, päädyssä kolmet isot ikkunat, ylähäklasin kahden puolen pie-
net ymmyriääset plakkarinklasit, vielä ylimpänä harjan alla puoliymmyriäänen ko-
kinklasi.” 

Samuli Paulaharju – kirjailija ja 
kansanperinteen kerääjä

Kurikan Kampinkylässä vuonna 1875 syntynyt 
Samuli Paulaharju opiskeli opettajaksi Jyväsky-
län seminaarissa.  Valmistuttuaan 1901 hän ha-
keutui lähelle runonlaulajien seutuja Viipurin 
läänin Uudellekirkolle. Sieltä alkoi hänen yli neli-
kymmenvuotinen keruu- ja tutkimustyönsä, jon-
ka tuloksena kertyi suunnaton, maailman laa-
jimmaksi yhden miehen keräämäksi mainittu 
kansanperinnearkisto. Hän kuoli Oulussa vuon-
na 1944.

Taitavana kynänkäyttäjänä, etevänä piirtäjä-
nä ja valokuvaajana hän kokosi valtavan määrän 
muistiinpanoja, kansantieteellisiä kertomuksia 
ja piirroksia, ja valokuvia. Kirjoja hän kirjoitti 21, 
lehtiartikkeleita yli 500. Paulaharju kulki keruu-
matkoillaan Karjalasta Kainuun kautta Suomen 
Lappiin, Kuolan Lappiin, Ruijaan ja Länsipohjaan 
ja lopuksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle. Paulahar-
ju sai professorin arvonimen lokakuussa 1943. 

Kurikan kaupunki perusti Samuli Paulaharjun 
Säätiön ja lahjoitti peruspääoman vuonna 1998.  
Säätiö tukee Pohjanmaan kulttuurielämää, kan-
sanperinteen keräämistä ja keruutulosten jul-
kaisemista sekä kotiseututyön ja perinteisen kä-
sityötaidon kehittämistä ja harrastamista, sekä 
edistää Samuli Paulaharjun elämäntyön tunne-
tuksi tekemistä ja harrastaa julkaisutoimintaa. 
Vuodesta 2003 alkaen säätiö on järjestänyt se-
minaareja Pohjanmaan kulttuurielämän tukemi-
seksi, kotiseututyön ja perinteisen käsityötaidon 
arvostuksen kohottamiseksi Kurikassa, Seinäjo-
ella ja Jurvassa.  

”Oikein mieleni lämpenee, ja tuntuu tutulta, kun huomaat valtatien varressa isien-
aikaisen aittarivin, kolme komeaa vanhusta korvan. Pyörähdät heti pihaan ja näet 
paapanaikaiset tallit, liiverit sekä kahdet kauniit tupararit vinkkelissä pihan vieressä, 
tallinoven kahta puolta pienet neliruutuiset ikkunat, ylähäoven kamanassakin pieni 
ikkuna. Täytyy jossakin poiketa pihaan katselemaan harmaata luttiratia – tikat ja 
solat sieltä vilkahtavat -  , täytyy joskus pysähtyä keskelle maantietä, kun sen vieres-
sä on kovin vanha tuttu vanhus, pitkä olkikattoinen sammaloitunut riihirati, elossa 
vielä.  Siinä riihenovet, olkilaron ovi, luuvanovi tikkoonensa ja ruumenenovi maan-
rajassa, lisäksi olkikattoinen leveä keula sekä sen alla hevooskierto….”

Kuvassa ylhäällä vasemmalla Museon pääraken-
nus. Kuva Kari Kapanen, Kurikan museon kuva-
kokoelmat Vasemmalla Juonen talon pihapiiriä  
Kurikan Juonenkylässä. Valok. Hilkka-Maija Virran-
koski 1955, Kurikan museon kuvakokoelmat
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Tiestön kehittyminen 

Kurikan läpi kulki keskiajalta lähtien tunnettu 
Kyrönkankaan kesätie, joka meni Korsholmas-
ta Hämeenlinnaan saakka. Tärkein paikallinen 
liikenneväylä oli Kurikasta Jalasjärvelle johtava 
tie. Se oli vielä 1700-luvun alussa kovin surkeas-
sa kunnossa, eikä siinä voinut kulkea kesäaikaan 
kärryillä kuin osittain. Ensimmäinen silta Kyrön-
joen yli rakennettiin Kurikan talojen kohdalle. 
Vajaat 70 metriä pitkä lauttasilta valmistui vuon-
na 1784.

Kyrönjoen itäpuolelle syntyi 1800-luvun al-
kupuolella Tuiskulaan viljelyksien välinen kul-
kuväylä, jota käytettiin yleisemminkin tienä. Itä-
puolen tietilanne pysyi pitkään huonona, sillä 
Vähä-Kurikasta Kauhajoelle valmistui yleinen tie 
vasta 1960-luvulla.

Larvamaille alettiin tehdä paikallisteitä sitä 
mukaa, kun asutus ja viljelysmaat levittäytyivät. 
1800-luvun kuluessa paikallisteitä tehtiin tai ai-
empia kinttupolkuja parannettiin teiksi muun 
muassa Viitalan-, Häjyluoman-, Kampin- ja Palo-
mäenkylään. Niitä tekivät ja hoitivat oltermanni-
kunnat, tielahkot sekä yksittäiset talot ja torpat.

Valtio alkoi 1900-luvulla ottaa teitä hoitoon-
sa. Vuoden 1918 tielain mukaan valtio vastaisi 
vuodesta 1921 lähtien yleisistä maanteistä. Sel-
laisiksi määriteltiin paitsi valtion kustantamat 
tiet myös paikallistiet, joiden rakentaminen ja 

Yrjö Keski-Kurikka teetti Käräjävuoren kiviveistä-
mössään kirkonristille 1930-luvun alkupuolella 
omaperäisen tienviitan. Ilmajokelainen kuvan-
veistäjä Pauli Aaltonen muotoili siihen pyykkikuri-
kan ja maalasi viitat. Paikalla oli vastaavanlainen 
mutta yksinkertaisempi kivinen tolppa jo 1800-lu-
vun lopulla.

hoito olivat niiden käyttäjien vastuulla. Kurikas-
sa valtion tieksi tulivat muun muassa Ilmajoel-
ta Kauhajoelle sekä Kurikan kirkolta Jalasjärvel-
le kulkeneet tiet. Ne, jotka eivät päässeet valtion 
hoitamiksi, tulivat kunnan vastuulle.

1950-luvulla säädettiin neljä teiden hoitoa ja 
rakentamista koskevaa lakia, joiden nojalla lä-
hes kaikki paikallistiet siirtyivät valtion tiehallin-
non hoidettaviksi. Tämä johti Kurikassa, niin kuin 
muuallakin, vilkkaisiin teiden parannus- ja teko-
talkoihin, jotta tiet saavuttaisivat tietyn kunnon 
ja jotta niitä voitaisiin tarjota kunnalle tai suo-
raan valtiolle. 1960-luvun loppuun mennessä 
valtioon hoitoon oli siirtynyt noin 165 kilometriä 
maan- ja paikallistietä.

Tärkeä tielinjaus valmistui 1950-luvulla, kun 
Tampereen ja Vaasan välisen valtatie saatiin Ku-
rikan kohdalla valmiiksi. Suunnitteluvaiheessa oli 
tarkoitus, että tie oikaisisi Jalasjärveltä Kosken-
korvalle ja jättäisi Kurikan linjauksen ulkopuolel-
le. Kolmostienä tunnettu väylä kuitenkin linjattiin 
Kurikan kautta niin, että se rakennettiin kulke-
maan Kurikankylän kohdalla Tuiskulantietä kir-
konkylän suunnan asemesta. Samalla Tuiskulan-
kylä sai kauan haaveilemansa sillan Kyrönjoen yli.

Alkuun Jurvan ainoa yhdystie muuhun maa-
ilmaan oli Laihialle johtava kirkkotie. Tietä pa-
rannettiin kärryillä ajettavaan kuntoon vas-

Kaukola-Riskun pihaa ja kylätietä. 
Valok. Hilkka Vilppula 1955. Kurikan museon kuvakokoelmat

Ylinnä Laulajanmaan lauttasilta ”kalavehen (Laulajan) puolelta” kuvattu-
na. Valok. E. Ala-Könni 1955. Kurikan museon kuvakokoelmat.
Yllä siltatyö Kauhajoen tien varressa Lusankylässä. Kurikan museon kuva-
kokoelmat.
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ta 1700-luvun lopulla. Kruunun ylläpitämäksi 
maantieksi se tuli 1800-luvulla, jolloin sitä jatket-
tiin Teuvalle asti.

Nykyisellään Jurvan keskeisiä teitä ovat 
paikkakunnan halki Jurvasta Sarvijoelle kul-
keva ja Maalahdessa 8-tiehen yhtyvä Vaasan-
tie/Sarvijoentie, Teuvalle ja Kauhajoelle vievät 
Teuvantie ja Kauhajoentie sekä Ilmajoelle vie-
vä Koskenkorvantie ja Kurikkaan vievä entinen 
Kurikantie, joka kuntaliitoksen jälkeen muuttui 
Jurvantieksi.

Suupohjan rata yhdistää 
rannikolle ja Seinäjoelle
Pohjanmaan rata valmistui 1880-luvulla. Puheek-
si nousi vuonna 1882 rautatieyhteyden rakenta-
minen Seinäjoen Suupohjan rannikolle. Vuosien 
väännön jälkeen päätettiin rautatien rakentami-
sesta Seinäjoelta Kaskisiin ja Kristiinankaupun-
kiin. Toimeen ryhdyttiin vuonna 1909. Säännölli-
nen liikennöinti saattoi alkaa Suupohjan radalla 
vuonna 1913. Kurikassa Kyrönjoen länsipuolella 
kulkeva rautatie aiheutti haittaa maanviljelyk-
sille, koska se halkaisi tiluksia ja hankaloitti kul-
kua syrjäisille saroille. Muutenkin rautatie katkoi 
vanhoja kulkuyhteyksiä. Se myös merkitsi maas-
toon, mihin rintakylä loppui ja mistä larvamaat 
alkoivat.

Rautatie vaikutti huomattavasti kurikkalai-
seen kulttuuriin. Puutavaraa kuljetettiin Kaski-
siin aiemman hevoskyydin asemesta junalla. 
Rautatie maantiekuljetusta parempana kulje-
tusmuotona edisti myös paikallisen teollisuuden 
kilpailukykyä. Jos tavaraa oli nyt helpompi siirtää 
paikasta toiseen, oli myös ihmisten sujuvampaa 
matkustaa, vaikkakin jatkoyhteydet Vaasaan ja 
etelään olivat huonot.

Alkuun Kurikassa oli kolme liikennepaikkaa: 
Kurikka, Mieto ja Lohiluoma. Vuonna 1930 pe-
rustettiin rataosalle Kurikkaan uusia seisakkeita. 
Ne olivat Koivistonkylän, Antilankylän, Paavolan-
kylän, Louvonmäen, Kakkurin, Hakunin, Koukka-
rin ja Lahon seisakkeet. Sotien jälkeen perustet-
tiin Levulan seisake. – Henkilöliikenne loppui 
Suupohjan radalla vuonna 1968. Tavaraliikenne 
jatkuu rataosalla edelleen.

Vuoden 1847 kartasta ja nykypäivän peruskartasta  vnäkyy että tie Kurikasta Jalasjärvelle kulki Oppaan-
mäen eteläpuolitse. Kolmostien rakentamisen takia tielinjaus muuttui ja kulkee nykyään mäen poh-
joispuolelta. Vanha tie on jäänyt paikallistieksi. Pitäjänkartta: Maanmittaushallituksen historiallinen 
kartta-arkisto, pitäjänkartasto, Kurikka. Kansallisarkisto 1243 12–2221 03 1a. Peruskartta: Maanmittaus-
laitoksen digitaalinen kartta-aineisto.

Kangastietä nuorisoseurantalon kohdalta. Kuva Maija Saranpää

Kurikan keskustaa 1950-
luvulta. Edessä Kurikan 
puunjalostustehtaan 
lauta taapeleita. Lähes 
kaikki kuvassa etualal-
la näkyvät rakennukset 
ovat hävinneet. Korkea 
rakennus keskellä on 
Vaasan Osakepankin ra-
kennuttama pankkira-
kennus, sittemmin Hel-
singin Osakepankki, joka 
purettiin 1960-luvulla. 
Kurikan museon kuva-
kokoelmatKurikan asema kuvissa kuvissa alla vasemmalla 

ja keskellä lienee 1950-luvulta. Alla oikealla ase-
marakennus lännestä ehkä 1930-luvulta. Kurikan 
museon kuvakokoelmat
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Teollisuustoimintaa 
Kurikassa
Suomen teollistuminen lähti toden teolla liik-
keelle 1800-luvun jälkipuoliskolla. Siihen vaikutti 
yrittämisen rajoitusten vähittäinen poistaminen. 
Sahatoiminta vapautettiin 1861, vuonna 1864 
säädettiin osakeyhtiölaki ja vuonna 1879 vahvis-
tettiin elinkeino- ja muuttovapaus.

Kurikassa teollistuminen käynnistyi 1800-lu-
vun lopulla. Kurikkalaisen teollisuuden syn-
nyssä yhdistyivät yhtäältä pitäjän kärrymesta-
riperinne, toisaalta paikallisten vaikuttajien ja 
edelläkävijöiden ennakkoluulottomuus. Lisäk-
si kurikkalaisia kävi opissa muualla Suomessa ja 
Amerikassa asti ja toivat palatessaan uusia ide-
oita. Ei sovi myöskään unohtaa ulkopuolelta tul-
leita innovaattoreita ja toimeenpanijoita, joiden 
mukana tuli uusia aatteita ja jotka myötävaikut-
tivat teollistumisen kehittymiseen.

1960-luvulla Kurikka oli yksi Etelä-Pohjan-
maan teollistuneimmista maalaiskunnista. 
Vuonna 1966 teollisuus antoi työn Kurikassa yli 
1 300 hengelle. Eniten työpaikkoja oli nahka-, 
tekstiili- ja vaateteollisuudessa, jonka perässä tu-
livat puu- ja metalliteollisuus sekä kivi- ja kaivan-
naisteollisuus. Koska teollisia yrityksiä esimerkik-
si 1960-luvun puolivälissä lähes sata, tässä ei ole 
mahdollisuutta esitellä kuin vain joitakin merkit-
tävimpiä.

Paikkakunnan kärrynvalmistusosaamista 
hyödynsivät monet yritykset. Ajokalujen valmis-
tus kehittyi teolliseksi tuotannoksi 1800–1900-lu-
kujen vaihteessa. Tärkeitä puusepänteollisuu-
den laitoksia olivat Jaakko Huhtasen perustama 
Kurikan ajokalutehdas ja Saaren veljesten perus-
tama Velsa Oy, joiden punatiiliset tehdasraken-
nukset valmistuivat 1930- ja 1940-luvuilla. Mer-
kittävä oli myös Emil Järvisen pitkään johtama 
Kurikan puunjalostustehdas, joka valmisti muun 
muassa ruumisarkkuja ja keittiökalusteita. Oli 
myös monia muita, pienempiä puunjalostusteh-
taita ja verstaita, joiden toiminta pohjautui kär-
ryteollisuuteen.

Tekstiiliteollisuuden alalla merkittäväksi 
työnantajaksi muodostui Iisakki Luhtalan vuon-
na 1899 perustama Kurikan lakkitehdas. Enim-
millään yli 300 henkeä työllistänyt tehdas tuotti 
paitsi lakkeja myös käsineitä. Lakkitehdas toimi 
Koivistonkylässä, jossa sillä oli Juho Kukkulan ja 
Aarne Ervin piirtämät ja vuosina 1924 ja 1938 
valmistuneet tehdasrakennukset. Okevan perus-
tajan Oiva Luhtalan johtamien tekstiili- ja vaate-
tusteollisuuden yritysten taloudellinen vaikutus 
Kurikassa ja sen lähialueilla oli myös suuri. Kurik-
kalaisen kiviteollisuuden alku oli Yrjö Keski-Kuri-
kan kiviveistämössä, joka aloitti kivenlouhinnan 
Käräjävuoressa 1920-luvulla. Myllykylässä on ol-
lut kalkkiesiintymä, ja siellä kalkkia on louhittu 
vuosisatojen ajan. Ruskealan marmori aloitti kal-
kinlouhinnan Myllykylässä sotien jälkeen. Esiin-
tymä ehtyi 1970-luvulla, jolloin tuotanto lakkasi. 

Kuvassa ylinnä Kurikan lakkitehdas Kurikan Pant-
tilassa 1963. Kuva Kari Kapanen. 
Kuvassa keskellä Velsa Oy:n tehdasrakennuksia  ja 
Velsan 2- ja 3-siipisiä auroja vuonna 1963. Kuva 
Kari Kapanen. 
Kuvassa alinna Kulo-Sauman rakennuksia 
1950-luvun alussa.  
Kurikan kaupungin kuvakokoelmat.
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Kauppojen Kurikka
Kurikan ensimmäinen kauppapuoti avattiin 
1861. Alkuun monet kauppiaat olivat ulkopaik-
kakuntalaisia, mutta kauppaverkoston tihetes-
sä 1880-luvulla suurin osa uusista kauppiaista oli 
oman pitäjän miehiä. Kaupat sijoittuivat rintaky-
liin pääteiden varsille ja sivukyliin johtavien tien-
haarojen läheisyyteen.

Osuustoimintaperiaatteella toimivia kaup-
poja perustettiin niin Kurikkaan kuin Jurvaan-
kin vuosisadan vaihteesta lähtien. Alku oli kui-
tenkin monesti hankalaa. Jurvan ensimmäinen 
osuuskauppa aloitti toimintansa kirkonkylässä 
1897. Sen toiminta hiipui vuoteen 1902 men-
nessä alkaakseen taas uudestaan kesällä 1904. 
Myös Koskimäen kylässä toimi jonkin aikaa ke-

Kurikan puusepänteollisuuden juuret olivat, 
kuten todettua, kärrymestariperinteessä, jota 
larvakylien – etenkin Kampinkylän, Riitaluoman 
ja Viitalankylän – torpparit olivat harjoittaneet 
1800-luvulta lähtien hankkiakseen lisäansioita. 
Myös Jurvassa pienviljelijät alkoivat 1860-luvulta 
lähtien valmistaa myyntiin huonekaluja saadak-
seen lisätuloja. 1910-luvulta lähtien huonekalu-
jen valmistus laajeni Jurvassa kotiteollisuudes-
ta verstasteollisuudeksi ja valtakunnallisesti 
merkittäväksi pienteollisuudeksi. Jo 1920-luvun 
lopulla Jurvassa oli kaikkiaan yli 40 huoneka-
luverstasta. Sotien jälkeen jurvalainen huone-
kaluteollisuus nousi kukoistukseensa ja työllisti 
huomattavan paljon jurvalaisia. Myös sahateol-
lisuus on ollut Jurvassa tärkeä teollisuuden ala.

Ylhäällä huonekaluauto täy-
teen kuormattuna 1940-lu-
vullla. Kuva Puuseppämuseo
Oikealla jurvalaisia puusep-
piä ja valmistumassa oleva 
kustavilaissohva 1930-luvun 
alussa. Kuva lienee veisto-
koululta. Kuva Puuseppä-
museo
Alhaalla Iisakki Kurikan 
omistama Kankaan kaup-
pa 1900-luvun ensivuosina. 
Kaupanpito liikkeessä päät-
tyi vuonna 1924. Kurikan 
museon kuvakokoelmat. 
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Koulut ja seurantalot 
levittivät sivistystä ja 
valistusta
Kurikan ensimmäinen kansakoulu aloitti toimin-
tansa Kankaankylässä sille varta vasten raken-
netuissa tiloissa vuonna 1882. Vaikka se sijaitsi 
keskeisellä paikalla, sinne oli pitäjän äärilaidoilta 
pitkä matka. Niinpä Mietaan- ja Luovankylä saivat 
vuonna 1892 kansakoulunsa, jotka tosin toimivat 
aluksi vuokratiloissa mutta jotka saivat pian omat 
rakennuksensa. Koivistonkylään kansakoulu pe-
rustettiin vielä ennen vuosisadan vaihdetta.

Vuoden 1898 piirijakoasetuksen perusteella 
Kurikassa jouduttiin pohtimaan uutta koulupii-
rijakoa. Pitäjä jaettiin vuonna 1900 seitsemään 
koulupiiriin. Uudet kansakoulut perustettiin Vii-
talan-, Tuiskulan- ja Polvenkylään vielä 1900-lu-
vun ensivuosikymmenellä. Lohiluoma ja Mylly-
kylä saivat seuraavalla vuosikymmenellä omat 
apukoulunsa, jotka itsenäistyivät kansakouluiksi 
1918. Myös Oppaalla aloitti tuolloin kansakoulu.

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1921. Sen 
vaikutuksesta kansakouluja perustettiin Kurikas-
sa lisää, mutta useimmat koulut joutuivat aloit-
tamaan vuokratiloissa. Sotien jälkeen koulu-
piirejä järjesteltiin taas uudelleen. 1950-luvulla 
kirkon piiri sai uudet tilat Nummenmäeltä.

Tärkeä kurikkalaisia ylemmälle opintielle joh-
dattanut ratkaisu tehtiin vuonna 1942, kun pää-
tettiin perustaa neliluokkainen yhteiskoulu, joka 

räysyhtiö. Pidempi-ikäiseksi osoittautui Niemen-
kylän Tähti-osuuskauppa, joka perustettiin 1901 
ja joka liittyi Suomen osuuskauppojen keskus-
kuntaan 1917. Kurikan osuuskauppa perustet-
tiin vuonna 1906. Se kuitenkin laajeni liian no-
peasti sivukyliin ja kaatui vuonna 1910. Työväen 
osuuskauppoja perustettiin Kurikassa vuodesta 
1916 lähtien. Pellervolainen osuuskauppa pe-
rustettiin Kurikkaan vuonna 1935.

1920-luvulla perustettiin Kurikkaan runsaasti 
kauppoja, vaikkakaan moni niistä ei kauaa pys-
tynyt toimimaan. Kauppojen määrä pysyi kuta-
kuinkin samana vuosisadan alusta toiseen maa-
ilmansotaan saakka. Sotien jälkeen kauppojen 
määrä moninkertaistui ja niitä oli kylissä yhä 
enemmän. 1940-luvun puolivälissä kauppoja oli 
40, kaksi vuosikymmentä myöhemmin niiden 
luku oli jo 107. 

Vuodelta 1897 oleva Peuran koulu Jurvan kirkonkylässä. Valokuvannut Oiva Hannula, kuvan omistaa 
Väinö Kangasalusta.

Ylhäällä vasemmalla Työväen Osuusliike Jurvan keskustassa, vieressä oikealla 
puhelinkeskus, sen takana apteekki, entinen suojeluskunnan salainen pääma-
ja. Kuva Puuseppämuseo/Marianne Koskimies-Envall
Kuvassa ylinnä Kurikan Turkis- ja pukimoliike, joka sijaitsi Kankaantien varressa  
lähellä Kankaan koulua ja Kätilöntaloa. Kurikan museon kuvakokoelmat.
Kuvassa yläpuolella Jurvan keskustaa, etualalla liike- ja pankkirakennuksia 
1950-luvulla. Kuva  Jurva-Seuran kuvakokoelmat.



32   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA KURIKAN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SYNTY JA KEHITYS

Hallinnollinen keskusta 
muuttuu

Kunnallishallinnon synnyttyä 1860-luvulla oli kun-
takokouksia varten rakennettava tilat. Kurikassa 
kokouksen käytettävissä oli vuodesta 1866 lähtien 
pitäjäntupa. Sen tilanahtautta helpotettiin vuon-
na 1884 yhdistämällä kamari ja porstua tupaan.

Aikaa myöden Kurikan pitäjäntupa rapistui 
niin, että 1910- ja 1920-lukujen vaihteessa tuli 
ajankohtaiseksi uuden kunnallistalon hankkinen. 
Kunnan kokouksia oli jo vuodesta 1916 pidet-
ty Kankaankylässä sijainneessa nuorisonseuran-
talossa, jota oli myös ajateltu ostettavan osittain 
kunnan käyttöön. Kurikan kunta päätyi lopulta 
hankkimaan tehtailija Juho Korpelan kaksikerrok-
sisen talon kunnantaloksi vuonna 1922. Vuonna 
1975 valmistui Asematielle uusi kauppalantalo, 
jonka suunnittelivat Into Pyykkö ja Pentti Leh-
tiluoto. Rakennus purettiin kesällä 2014 perus-
tuksesta johtuvien vakavien rakenneongelmien 
vuoksi.

oli määrä laajentaa yliopistoon johtavaksi kou-
luksi. Yhteiskoulu aloitti jo syksyllä 1943 seura-
kuntatalossa, mutta joutui luopumaan tiloistaan 
seuraavana vuonna. Lukuvuosi 1944–45 alkoi 
Kurikan Pitäjänmuseoyhdistykseltä vuokratussa 
museotalossa Pölhölänmäellä. Siellä yhteiskoulu 
toimi vuoteen 1950, jolloin Aarne Ervin suunnit-
telema uusi koulurakennus valmistui vastapäätä 
pappilaa valtatien varteen. Koulua laajennettiin 
edelleen Ervin piirustuksin 1955–56.

Kansakoulunopettaja Antti Tarkkanen osti 
Tainuun talon järvineen 1875. Hän oli valistus-
henkinen ja yhteiskunnallisesti aktiivinen, eten-
kin kouluasioissa. Kun Jurvassa vitkasteltiin kan-
sakoulun perustamisessa, Tarkkanen alkoi 1876 
järjestää kansakouluopetusta tilallaan Tainuus-
sa. Tilaa kutsuttiin Tainuun kartanoksi. Jurvaan 
rakennettiin ensimmäinen kansakoulu Peuran 
koulu vuonna 1897, muut 1900-luvun alussa ja 
1920-luvulla, Sarvijoki sai koulun 1950-luvulla 
ja uusi koulukeskus syntyi Jurvan keskustaan v. 
1960 aloittaneen kansakoulun saneerauksen yh-
teydessä 1980-90-lukujen taitteessa. 

Myös Jurvaan perustettiin yhteiskoulu vie-
lä 1940-luvun kuluessa. Opetus alkoi syksyllä 
1948 Reinin koulussa. Yhteiskoulu ehti toimia 
myös pappilan renkituvassa 1949, ennen kuin 
se sai uuden, arkkitehti Toivo Salervon suunnit-
teleman koulurakennuksen vuodenvaihteessa 
1951–52. Salervon rakennus todettiin kuitenkin 
alusta lähtien liian pieneksi, minkä takia lukiok-
si laajentuneelle yhteiskoululle täytyi rakentaa 
isommat tilat. Koulukäynti alkoi uudessa tiilikou-
lussa 1968–69. Koulu uudistettiin ajanmukaisek-
si 2000-luvulla

Vapaata sivistys- ja valistustyötä tekemään 
ryhdyttiin Suomessa perustamaan 1880-luvul-

ta lähtien nuorisoseuroja. Jurvaan sellainen pe-
rustettiin vuonna 1894 ja Kurikkaan 1896. Myös 
kyliin perustettiin nuorisoseuroja. Nuorisoseu-
rat rakensivat seurantaloja, joissa järjestettiin ky-
län rientoja. Joitakin nuorisoseurantaloja on ny-
kyisen Kurikan alueella purettu, mutta edelleen 
on monia jäljellä, ja niissä järjestetään tapahtu-
mia ja yksityistilaisuuksia. Esimerkiksi Mietaan 
nuorisoseurantalo on maakunnallisesti tunnettu 
nuorisotapahtumistaan.

Vuoden 1905 suurlakon jälkeen työväenaate 
levisi Kurikkaan ja Jurvaan. Kurikkaan perustet-
tiin ennen vuotta 1918 viisi työväenyhdistystä, 
ja ne kaikki rakensivat oman työväentalon. Myös 
Jurvassa perustettiin samoihin aikoihin ensim-
mäiset työväenyhdistykset, jotka nekin hankki-
vat omat työväentalonsa. Edelleen työväentalot 
palvelevat muun muassa harrastus- (Sarvijoen 
työväentalo Veikkola) ja juhlapaikkoina (Kurikan 
työväentalo). 

Luovankylän koulun oppilaita ja opettajia noin vuonna 1920.  Taustalla näkyvä kaunis kuisti johti luokka-
huoneisiin. Vastaava kuisti oli myös johtajaopettajan asunnon sisäänkäynnissä. Kurikan museon kuvako-
koelmat.

Kurikan keskustasta on vuosien varrella purettu mo-
nia arvorakennuksia, mm. alinna oleva Vaasan osa-
kepankin rakennuttama pankkirakennus, sittemmin 
Helsingin osakepankki, ylhäällä oikealla Kurikan 
Osuuskauppa ja äärimmäisenä oikealla Kansallis-
Osake-Pankki. Kurikan museon kuvakokoelmat.
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Kurikan kirkonseutua Kirkonahteen suunnasta vuonna 1930. 
Kurikan kaupungin kuva-arkisto

Vuonna 1975 valmistui Asematielle Kurikan kauppalantalo ja vuodesta 1977 Kurikan kaupungintalo. 
Sen suunnittelivat Into Pyykkö ja Pentti Lehtiluoto. Rakennus purettiin kesällä 2014 perustuksesta johtuvi-
en vakavien rakenneongelmien vuoksi. Kaupungintalo siirtyi väistötiloihin Velsan teollisuusrakennukseen 
kunnostettuihin tiloihin. Kaupungin tekninen toimen väistötilat  löytyivät vanhainkodin entisistä tiloista 
Linjatieltä.

Jurvan kunnantalo valmistui vuonna 1983, kuntaliitoksen jälkeen vuodesta 2009 siinä toimi ryhmäper-
hepäiväkoti  ja kunnan palvelupiste. Vuonna 2014 rakennus kunnostettiin ja siihen koottiin Jurvan päivä-
kotitoiminta. 

Jurvan keskustaa 1950-luvun alussa. 
Suomen Ilmakuva Oy. Kurikan kaupungin kuva-arkisto.

Lottakahvila
Jurvan lottaosasto rakensi oman toimitalon Jur-
van keskustasta ostamalleen tontille juuri ennen 
talvisotaa. Keväällä 1940 talo vuokrattiin apteek-
kari B.J. Hjeltille, joka piti apteekkia talossa vuo-
teen 1942 saakka. Keväällä 1943 lotat pääsivät 
aloittamaan siinä oman toimintansa, johon ko-
koontumistilan lisäksi kuului kahvila, leipomo, 
ravintola ja matkustajakoti. Talosta muodostui 
Jurvan keskeinen kohtaamispaikka. Jatkosodan 
jälkeen talo siirtyi yksityisomistukseen entiselle 
lotalle ja siinä oli mm. kunnanvirasto 1970-luvul-
le saakka. Sen jälkeen kunnanvirasto siirtyi vierei-
seen kivitaloon, kunnes uusi kunnantaloksi suun-
niteltu rakennus valmistui uuteen liikekeskustaan 
1983.
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OSA II NYKYISYYS

ARVOKKAAT INVENTOIDUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT

Inventointien tavoitteena on etsiä ja tallentaa 
tietoa kunnan kulttuuriympäristön eri alueis-
ta ja kohteista ja niiden nykytilasta sekä antaa 

perustiedot kulttuuriympäristön ohjelmoinnil-
le.  Ympäristöministeriö, Museovirasto, maakun-
tamuseot, alueelliset ELY-keskukset, ja maakun-
taliitot ovat keränneet tietoa valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävistä 
kohteista. Tiedot on julkaistu raportteina, joita 
päivitetään aika-ajoin.  Parhaillaan Ympäristö-
ministeriön johdolla valmistellaan valtakunnal-
lisesti merkittävien maisema-alueiden luettelon 
päivittämistä. 

Rakennettujen kohteiden ja maisemien 
merkitys arvioidaan niiden sisältämien raken-
nushistoriallisten, historiallisten tai maisemal-
listen arvojen kannalta joko valtakunnalliseksi 
(V), maakunnalliseksi (M) tai paikalliseksi (P).  
Arvokkailla maisema-alueilla tarkoitetaan kult-
tuuriympäristöjä, joilla edellä kuvattujen raken-
netun ympäristön arvojen lisäksi on arvokkaita 
maisemallisia ominaisuuksia. 

Arkeologiset kohteet luokitellaan rauhoitusas-
teen perusteella kolmeen luokkaan.

 Luokka I : Kohteet katsotaan valtakun-
nallisiksi muistomerkeiksi, joiden säilymi-
nen on turvattava kaikissa olosuhteissa. 
Jos kohteita tutkitaan, ne on pyrittävä en-
nallistamaan

 Luokka II:  Kohteiden arvon selvittämi-
seksi tarvitaan tarkempia tutkimuksia. 
Tutkimustulosten perusteella ne siirretään 
joko I tai III luokkaan  

Luokka III:  Kohteet, joita kokonaan hä-
vinneinä tai tutkittuina ei ole tarpeen enää 
pitää rauhoitettuina 

Perinnebiotoopit eli perinteisen maankäytön 
muovaamat maisematyypit luokitellaan valta-
kunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti 
merkittäviin kohteisiin.

Valtakunnallisesti arvokas (V) – Kohteet, 
joilla perinteinen laidunnus tai niitto on 
jatkunut yli 50 vuotta ja jatkuu edelleen, 
kohteet joilta perinteinen maankäyttö on 
lakannut, mutta ovat säilyneet edustavi-
na ja lajistoltaan monipuolisina ja niillä 
esiintyy valtakunnallisesti tai alueellises-
ti uhanalaisia tai hyvin harvinaisia lajeja. 
Maakunnallisesti arvokas (M) – Kohteet, 
joilla perinteinen maankäyttö on jatkunut 
pitkään ja jatkuu edelleen. Mikäli perintei-
nen maankäyttö on lakannut, kasvillisuus 
on säilynyt edustavana.  Paikallisesti ar-
vokas (P) – Kohteet, joita laidunnetaan 
tai niitetään edelleen, mutta käyttö ei ole 
perinteisen kaltaista (esim. aluetta lannoi-
tettu). Monipuolisesta lajistosta on jäljellä 
sirpalemaisia alueita. Tällaisia ovat esim. 
entiset pellot, joille on kehittynyt moni-
puolista niittykasvillisuutta. 
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Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo voi pe-
rustua kohteen rakennushistoriaan, historiaan 
tai sijaintiin keskeisellä paikalla. Kulttuuriym-
päristön merkittävyyttä arvioidaan muillakin pe-
rusteilla. Pitkä ikä on yleinen peruste. Esimer-
kiksi kaikkia yli 200 vuotta vanhoja rakennuksia 
pidetään arvokkaina. Ne ovat Suomessa harvi-
naisia, mikä voi myös olla arvon peruste. Ainut-
laatuisuus on aina säilyttämisen arvoista, mutta 
myös tyypillisyys voi olla merkittävää. Esimer-
kiksi rakennukset voivat olla hyvä näyte tietylle 
alueelle tyypillisestä rakennustavasta. 

Harmonisuus tai yhtenäisyys tai toisaal-
ta kerroksisuus ja monimuotoisuus ovat esi-
merkkejä tekijöistä, joilla arvioidaan laajempia 
alueita. Myös aitous ja säilyneisyys merkitse-
vät. Koskematon muinaisjäännös on parempi 

ARKEOLOGINEN PERINTÖ

tiedon lähde kuin osittain tuhottu, perinteisenä 
säilynyt maisema taas kuvastaa vanhaa maan-
käyttötapaa. Joku kohde voi olla myös erityisen 
kertova ja elämyksellinen. Tämä pätee esimer-
kiksi toimivalla maatilalla, jossa modernien tuo-
tantotapojen ja –rakennusten rinnalla on säily-
tetty vanhat maatalousrakennukset.

Yksikin edellä mainituista ominaisuuksista te-
kee kulttuuriympäristöstä vaalimisen arvoisen, 
mutta samalla alueella on usein monia arvoteki-
jöitä.  Siellä voi olla alueelle tyypillisiä perinteisiä 
rakennuksia, muinaisjäännöksiä, hyvin säilynyt-
tä viljelymaisemaa ja lisäksi vanhaan maisemaan 
hyvin sopeutuvaa uudempaa rakennuskantaa.  
Monipuolisuus ja eri aikakausien näkyminen 
ovat myös ominaisuuksia joilla kulttuuriympäris-
töä arvotetaan.

Museoviraston ylläpitää sähköistä palvelua, 
josta löytyy tietoa muinaisjäännöksistä ja ra-
kennetusta ympäristöstä. Rekistereissä on tie-
toa muinaisjäännöksistä, niiden hoidosta ja niitä 
koskevista tutkimushankkeista sekä arkeologi-
sista esinelöydöistä. Rakennusperintörekis-
teristä löytyy mm. perustietoja rakennussuo-
jelulainsäädännöllä suojelluista rakennuksista. 
Rekisteriportaali sisältää myös rakennetun ym-
päristön piirustusluettelon ja kulttuuriympä-
ristön tutkimusraportit. Rekistereiden tietoja 
tuotetaan ja ylläpidetään Museoviraston viran-
omais- ja tutkimustoiminnan yhteydessä. Tiedot 
on tarkoitettu kulttuuriympäristöön tutustumis-
ta varten. 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/
rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx

Koppelokallio, 
pronssikautinen kiviröykkiö

Kohde sijaitsee Närvijoki-Horonkylä maantiel-
tä noin 230 m etelään, Teuvan rajalta noin 450 
m itään. Korkean Koppelokallion laella, noin 20 
metriä kolmiomittaustornista kaakkoon on röyk-
kiö. Kohteen luoteispuolella on laajahko pirun-
pelto, jonka kiviä lienee käytetty röykkiön ra-
kennusaineena. Röykkiön läpimitta on noin 15 
metriä ja korkeus nykyisellään noin 1 metriä. 
Keskellä on laaja kuoppa. Latomus on rakennet-
tu kalliopohjalle, eikä siihen ole syntynyt kas-
vipeitettä. Röykkiö erottuu maastosta selvästi. 
Vieressä oleva kolmiomittaustorni on kokonaan 
lahonnut.

Keski-Mäntylä, 
kivikautinen asuinpaikka

Kohde sijaitsee Närvijoen itärannalla, viljelys-
maalla, matalan, loivan harjanteen laella, hiek-
kamaalla. Löydöt ovat peltomaasta. Paikalla on 
tehty koekaivauksia 1983, 1994 ja 1995, viimek-
simainitut metsäsaarekkeen pellonraivauksen 
yhteydessä. Kohde on pitkä, jokirannan myötäi-
nen alue joka on viljelyksessä pääosaksi tuhou-
tunut,

Mäkisaari, kivikautisia asuinpaikkoja

Kohteet sijaitsevat vastapäätä Kurikan keskus-
taa, Kyrönjoen ja kantatie 67:n itäpuolella, pelto-
alueen yläosassa. Maasto laskee länteen Kyrön-
joelle päin, etelään maasto laskee loivemmin. 
Itäpuolella on laajahko mäki, jonka korkein koh-
ta on 72,5 m mpy. Asuinpaikat sijaitsevat Pos-
titien pohjois- ja eteläpuolella, valtatie 3:n ja 
kantatie 67:n risteysalueen itä-, kaakkois- ja ete-
läpuolella ja Mäki-Saaren taloryhmän länsi-, koil-
lis-  ja pohjoispuolella. Eri puolilta Mäkisaaren ki-
vikautista asutuskeskittymää on tehty lrunsaasti 
kvartsihavaintoja, mm. kvartsikaapimia, -iskok-
sia ja -ytimiä).  Osa asuinpaikoista on osin jäänyt 
valtatie 3:n aja Postitien alle.

Piirros: Kurikan keskustan ja Panttilan osayleis-
kaavan arkeologinen inventointi,  K-P:n Arkeolo-
giaPalvelu, Jaana Itäpalo.
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Kusikivi
  
Kivi sijaitsee Miedon kylässä osoittessa Jyllin-
taival 120. Perimätiedon mukaan heinäkuun 
18. päivänä vuonna 1752 kuningas Adolf Fred-
rik matkusti puolisoineen Turusta Kurikan kautta 
Vaasaan ja kuningatar Lovisa Ulrika olisi piipah-
tanut kiven takana tarpeillaan. Toisen tarinan 
mukaan morsian on pudottanut vihkisormuk-
sensa sen taakse, siksi se mainitaan 1769 Jyllilän 
isojakokartassa myös morsiuskiveksi. Ilmeisesti 
kivessä on myös vaaitusmerkki. Nykyisellään kivi 
on huomaamaton, ehkä max. 60-70 cm maan-
pinnan yläpuolella, tienpinta on noussut aikojen 
kuluessa ja kivi on alkuaan ollut paikallisten mu-
kaan ainakin 2 metriä korkea. Sen yksityispihan 
puolella, lähes maanrajassa on laatta, jossa koh-
teen historia kerrotaan. Tielaitos uusii kylttejään 
ja Kusikivi on yksi Kurikan muutamasta esiteltä-
västä kulttuurikohteesta.

Oja-Kurikka, kivikautinen asuinpaikka 

Kohde sijaitsee Kyrön- ja Jalasjoen yhtymäkoh-
dasta noin 550 metriä itään kantatie 67:n länsi-
puolella, Kankaanpään ja Oja-Kurikan taloja ym-
päröivällä pellolla ja ehkä myös talojen välisessä 
metsässä. Maasto viettää loivasti länteen koh-
ti jokea. Maaperä on pellon yläosassa kapealla 
vyöhykkeellä hiekkaa, alempana pelloilla maa-

Panttila 2, työ- ja valmistuspaikat

Kohde sijaitsee Kyrönjoen länsipuolella sijaitse-
vassa Panttilan ja Koiviston kylissä, Nenättömän-
luoman ylittävän sillan ja Kurikasta Ilmajoelle 
johtavan Koivistonkyläntien itäpuolella joessa. 
Jokiuomassa on nykyisin useita pieniä saaria. 
Patoja on noin 200 metrin matkalta, lisäksi joen 
pohjoisrannalla on yksi tasanne, jolla on sijain-
nut mylly. Vuonna 1771 piirrettyyn karttaan on 
merkitty mylly tälle kohdalle. Maan pinnalla ei 
ollut kuitenkaan havaittavissa säilyneitä raken-
teita. 

Nenättömänluomassa on ollut myllyjä jo 
1600-luvulla ja 1700-luvun puolivälissä piirretyn 
isojakokartan mukaan myllyjä oli toiminnassa 
kymmenen. Nk. Siltamyllyyn oli osuuksia myös 
ilmajokelaisilla. Kurikassa olivat vielä 1700-luvun 
puolivälissä käytössä ainoastaan jalka- eli män-
tämyllyt. Historiallisten karttojen perusteella joki 
on nykytilanteeseen verrattuna muuttanut mo-
nessa kohtaa virtausuomaansa. Myllyt sijaitsivat 
pääosin joen pohjoisrannalla.

laji on hiesua. Pellon yläosassa maaperä on kivi-
sempää kuin alempana. Merkkejä asuinpaikasta 
on löytynyt niukasti Oja-Kurikan talon lounais-
puolella pellon ja tien reunasta. Topogra! an pe-
rusteella asuinpaikan keskeinen osa on hyvinkin 
voinut sijaita osin Oja-Kurikan päärakennuksen, 
talousrakennusten sekä pihan alueella.
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PERINNEBIOTOOPIT

Mikä on perinnebiotooppi?

Niityt ja hakamaat kuuluvat luontotyyppeihin, joi-
ta kutsutaan perinnebiotoopeiksi. Ne ovat synty-
neet pitkään jatkuneen perinteisen laidunnuksen 
ja niiton myötä. Yhteistä perinnebiotoopeille on, 
että ne ovat muokkaamattomia, lannoittamatto-
mia sekä kylvämättömiä, mistä johtuen ne ovat 
usein niukkaravinteisia. Tämä yhdessä jatkuvan 
käytön ohella on niiden lajistollisen monimuotoi-
suuden perusta. Sekä kasvi- että eläinlajistonsa 
puolesta luonnonniityt ja –hakamaat ovat maam-
me lajirikkaimpia elinympäristöjä. Mitä monipuo-
lisempi niiden kasvillisuus on, sitä runsaampi on 
myös niiden hyönteislajisto.

Niityt ja hakamaat ovat vähentyneet voimak-
kaasti jo 1800-luvulta lähtien ja edelleen maata-
louden rakennemuutoksen yhteydessä. Monien 
lajien elinympäristö on kadonnut ja lajit taantu-
neet. Koska perinnebiotoopit säilyvät vain hoita-
malla, onkin erityisen tärkeää, että jäljellä olevia 
perinnebiotooppeja laidunnetaan tai niitetään 
säännöllisesti. Biologisten arvojen lisäksi koh-
teet ovat myös maisemakuvan kannalta tärkeitä 
ja lisäävät maaseudun viihtyisyyttä. Lue lisää pe-
rinnebiotooppien hoidosta sivulta 297.

Valtakunnallinen perinnemaisemien inven-
tointiprojekti käynnistyi 1992. Etelä-Pohjan-
maalla inventointi tehtiin vuosina 1992-1997. 
Inventoidut kohteet löydettiin mm. haastatte-
lemalla paikallisia luontoharrastajia, muita asi-
antuntijoita ja paikallisia asukkaita, tekemällä 
kuntakyselyjä ja tutkimalla luontoinventoinnit. 
Inventoinnin tulokset on julkaistu Länsi-Suo-
men ympäristökeskuksen julkaisussa; Etelä-Poh-
janmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat. Kuri-
kasta inventoitiin kahdeksan kohdetta, Jurvassa 
kaksi. Maakunnallisesti merkittäviksi luokiteltiin 
tuolloin Kiskonniemi Kurikasta ja Koiviston haka 
ja Vuorusluoman haka Jurvasta. Muut kohteet 
arvioitiin paikallisesti merkittäviksi. 

Maatalousalueiden luonnon monimuotoi-
suuden yleissuunnitelma laadittiin  Kurikkaan 
vuonna 2008. Suunnittelualueen raja myötäilee 
jokilaaksojen peltoaukeita Kurikankylästä Lohi-
luomalle sekä Myllykylään. Työn yhteydessä voi-
tiin päivittää tietoja myös inventoitujen perinne-
biotooppien tilasta.

Kohteiden nykytilaa ei Etelä-Pohjanmaalla ole 
1990-luvun inventointien jälkeen tarkasteltu jär-
jestelmällisesti. Inventointien päivitykset tekee 
alueellinen ympäristökeskus, jolle tulisi toimittaa 
tieto myös mahdollisista uusista kohteista. 

1. Kiskonniemi

2. Hirvelänsaaren perinnebiotooppi

3. Nenättömänluoman rantalaidun, niitty

4. Lusankylän niitty

5. Pitkäkosken niitty

6. Alangon laitumet, haka, pelto

7. Nenättömänluoman pohjoisranta, rantaniitty

8. Nenättömänluoman pohjoisranta

9. Koiviston laidun

10. Vuorusluoman haka 

11  Saveenlahden tulvaniitty
LUE LISÄÄ:

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perin-
nemaisemat. Hannele Kekäläinen ja Lise-
Lotte Molander. Länsi-Suomen ympäris-
tökeskus, Alueeelliset ympäristöjulkaisut 
250. Vaasa 2003.

Johanna Kullas. Maatalousalueiden luon-
non monimuotoisuuden yleissuunnitel-
ma, Kurikka. Länsi-Suomen ympäristökes-
kus, raportteja 4. Vaasa 2008. 

1. Kiskonniemi

Lusankylässä, Kauhajoen suvannossa sijaitse-
va Kiskonniemi on ollut pelto- ja laidunkäytös-
sä. Pohjoisrannalta jokeen työntyvän puustoisen 
niemen tyvi on kapea ja jyrkkärantainen harjan-
ne, joka vähitellen levenee alavammaksi niitty-
alueeksi. Tasaisemmat alueet ovat olleet pelto-
käytössä viime vuosisadan alkupuolelta lähtien. 
Puustoisia laitoja on laidunnettu lähinnä lampail-
la. 1950-luvun alkupuolella niittyä on satunnai-
sesti laidunnettu hevosilla alueen siirryttyä säh-
köyhtiön hallintaan. 1960-luvun alussa alue on 
ollut hetken leirintäalueena. Alueen läpi kulkee 
vanhoja ojia sekä sähkölinja. Jyllinkosken sähkö-
laitosmuseolta kulkee opastettu virkistysreitti Kis- 
konniemeen.

Niemen tyven lehtipuuvaltaiset hakamaaosat 
ovat umpeutuneita ja pensoittuneita. Pensasker-
roksessa esiintyy lehtokuusamaa, taikinamarjaa, 
punaherukkaa, metsäruusua ja vadelmaa. Alus-
kasvillisuuden osin lehtomaiseen lajistoon kuu-
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luvat ahopukinjuuri, ahomansikka, lehtotähtimö, 
kurjenkello, mustakonnanmarja, kyläkellukka ja 
purtojuuri. Kuivimmissa osissa on ketomaisia laik-
kuja. Entisen peltokäytössä olleen alueen lajisto 
on suurruohovaltaista. Tavanomaisia lajeja ovat 
lillukka, pietaryrtti, kultapiisku, koiranputki, niit-
tyleinikki, karhunputki, hiirenvirna, maahumala, 
mesiangervo ja ahomansikka. Rannalla kasvaa 
mm. lehtotähtimöä ja lehtopalsamia. Puuston 
valtalajeja ovat koivut, harmaalepät ja haavat.

Aluetta hoidetaan tällä hetkellä ympäristömi-
nisteriön tuella. Niemen leveästä kärkiosasta on 
raivattu runsaasti puustoa hakamaisuutta tavoi-
tellen sekä niitetty niittykasvillisuutta. Kohteen 
arvon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi hoitoa on 
tärkeä jatkaa ja mahdollisesti laajentaa joiltakin 
osin myös niemen tyviosiin. Alueelle sopiva hoi-
tomuoto voi olla myös laidunnus, joka on usein 
parasta hoitoa vanhoille hakamaille. Kohteelle 
soveltuva erityistukimuoto on perinnebiotoopin 
hoito.

2. Hirvelänsaaren perinnebiotooppi

Tulvauomien joesta erottamaa Hirvelänsaarta 
on niitetty ja laidunnettu vuosikymmeniä. Vii-
meksi se on ollut hevosten laitumena 1960-lu-
vulla. Alueella on myös viljelty viljaa ja viljeltyjä 
alueita on lannoitettu. Osa alueesta on metsitet-
ty vuonna 1975. Alueen halki kulkee voimalinja  
ja kärrytie. Alue kuuluu osittain Jyllinkosken Na-
tura-alueeseen ja on varattu virkistyskäyttöön. 
Sijainti Sähkölaitosmuseon vieressä houkuttelee 
alueen hoitoon.

3. Nenättömänluoman rantalaidun P+,
niitty 

Kyrönjokeen laskevan Nenättömänluoman suul-
la, luoman etelärannalla on laajahko entinen lai-
dunalue. Jyrkillä, pelloiksi sopimattomilla ran-
noilla on laidunnettu satoja vuosia pääasiassa 
lehmiä ja joutokarjaa. Rantaniittyjen yhteyteen 
on ollut aidattuna peltolaitumia. Laidunnus 
päättyi niityn länsipuoliskossa 1980-luvun alus-
sa, itäpuoliskossa jo hiukan aiemmin. 

4. Lusankylän niitty

Lusankylässä, Kiskonniemeä vastapäätä si-
jaitsevaa niittyä on viljelty muutamana vuon-
na 1940-luvulla, myöhemmästä käytöstä ei ole 
tarkkaa tietoa. Niitty on kuitenkin säilynyt vie-
lä osittain avoimena. Sen ylemmissä osissa kas-
vaa joitakin koivuja ja pajuja ja jokirannassa har-
maaleppää. Ylempänä niitty on nurmilauha- ja 
korpikastikkavaltaista. Rantaniityllä vallitsevia 
ovat korpikastikka, ruokohelpi, suuret ruohot ja 
viiltosara. Kohteella on tavattu myös nurmita-
tarta ja kyläkellukkaa. Niityn ottamista hoidon 
piiriin puoltavat sekä maisemalliset tekijät että 
muiden arvokkaiden kohteiden läheinen sijain-
ti. Kohteen hoidoksi soveltuu laidunnus tai niit-
to sekä avoimuuden lisääminen puita ja pensai-
ta valikoidusti raivaamalla. Kohteelle soveltuva 
erityistukimuoto on luonnon ja maiseman mo-
nimuotoisuuden edistäminen tai perinnebio-
toopin hoito. 

6. Alangon laitumet, haka, pelto 

Luovan kylässä Jalasjoen eteläpuolisella pelto-
alueella pienen kumpareen laidoilla on kivikkoi-
sia haka- ja niittyalueita, ja siellä esiintyy pussi-
kämmekkää. Alueet ovat olleet laitumena ainakin 
1930-luvulta lähtien. Inventoinnin aikaan 1994 
siellä oli 17 lihakarjamullia. Laitumeen kuuluu 
myös peltoa ja sinne tuotiin lisärehua. 

7. Nenättömänluoman pohjoisranta, 
rantaniitty

Nenättömänluoman suun pohjoispuolella kais-
tale entistä laidunnettua rantaniittyä. Niittyä 
niitettiin vielä sotien jälkeen viikattein. Heinä 
kannettiin ”takkavittooksilla” latoihin, joita jo-
kivarsilla oli siihen aikaan lukuisa määrä. Karja 
päästettiin heinän korjuun jälkeen uuteen ”äpä-
reeseen” laiduntamaan. Myöhemmin rantaniitty 
on ollut varsin säännöllisesti yhdistettynä hieho-
jen peltolaitumeen. Laidunnus päättyi 1980-lu-
vun lopussa. 

8. Nenättömänluoman pohjoisranta 

Nenättömänluoman pohjoisrannalla Kyrönjoki-
varressa on laajahko entinen lampaiden ja leh-
mien laidunalue. Laidunnus rantaniityllä on 
päättynyt 1980-luvun alkupuolella. Laidunnuk-
sen päätyttyä itäpuolisko istutettiin koivulle. 
Länsipuoliskoon koivua on istutettu 1990-lu-
vun alussa. Luoman- ja jokivarren perinnemai-
semakokonaisuuden vuoksi alueiden ottaminen 
uudelleen hoidon piiriin on suositeltavaa. Hoi-
doksi soveltuisi parhaiten laidunnus. Ennen lai-
dunnuksen aloittamista alue kaipaa raivaamista.

Lusankylän niitty

Nenättömänluoman pohjoisranta

5. Pitkäkosken niitty 

Niitty sijaitsee Niileskylässä, Jalasjoen Pitkäkos-
ken rannalla. Vielä inventointien aikaan 1990-lu-
vulla hoidettiin niittyä perinteiseen tapaan. Niit-
tyä niitettiin heinä- kuun lopulla, minkä jälkeen 
sitä käytettiin laitumena. 
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11. Saveenlahden tulvaniitty

Kyrönjoen Saveenlahden idänpuoleisella ran-
nalla sijaitsee yksi alueen harvoista tulvaniityis-
tä. Niitty sijoittuu jokiuoman ulkokaarteeseen 
ja näkyy hyvin viereiseltä tieltä. Kostea heinä- ja 
suurruohokasvillisuutta kasvava joenrantaniitty 
on avoin lukuun ottamatta paikoin kasvavia pa-
juja. Alue on merkitty avoimeksi niityksi jo vuo-
den 1936 pitäjänkartassa. Pääosaa alueesta lai-
duntavat lehmät.

Saveenlahden tulvaniitty

Koiviston laidun
 

Entisen Jurvanjärven koillislaidassa on laajah-
ko ainakin sadan vuoden ajan käytössä ollut lai-
dunalue. Itäisin osa on ollut 1980-luvun loppuun 
saakka lehmien ja hevosten sekä aiemmin myös 
lampaiden laitumena. Osa alueesta on ollut 
ajoittain laiduntamatta. Läntinen osa alueesta 
on ollut 1970-luvun alkuun saakka 7-10 lehmän 
laitumena. Itäisin osa alueesta on katajahakaa, 
josta osa on istutettu männylle 1970-luvun alus-
sa. Aluskasvillisuus on pääosin vaatimatonta 
tuoretta ja kosteaa heinäniittyä. Länsipuolisko 
on lehtomaista ja tuoretta puolukka-mustikka-
tyypin lehtimetsää. Eteläisin niittylohko on kui-
vaa ja tuoretta heinäniittyä, nurmitatar on niityl-
lä runsaslukuinen. Huomionarvoisia lajeja ovat 
nurmitatar, ketoneilikka ja jäkki. 

Vuorusluoman haka  
 

Vuorusluoman tilan komeaan pihapiiriin Tainus-
kylän eteläosassa liittyy valoisa katajikkoinen 
koivuhaka. Se on suora jatke puutarhalle, tien-
varressa sitä reunustaa komea kiviaita. Vuodesta 
1920, mahdollisesti jo aikaisemmin haka on ollut 
lypsykarjan yölaitumena. Vuodesta 1975 aluetta 
laidunsivat lehmät ja vasikat, laidunnus päättyi 
1986. Eläimet saivat laitumelle lisärehua ja pää-
sivät myös talvisin hakaan. Järeimpiä puita kaa-
dettiin avoimuuden säilyttämiseksi. Loivaan ete-
lärinteeseen sijoittuva haka on järeäpuustoinen. 

Länsilaidalla kasvaa mäntyjä, ja itäreuna on kuu-
sikkoinen. Puutarhan rajalla on komeita tuomia. 
Parhaiten niittymäisiä piirteitä on säilynyt har-
vapuustoisimmassa ylärinteessä, mistä löytyy 
muun muassa  pienruohoniittyä. Tuoreissa osis-
sa on kosteaa nurmilauhaniittyä. Huomionarvoi-
sia lajeja ovat seudulla uhanalainen aholeinikki, 
nurmitatar ja rantanätkelmä. Lampaat ovat pa-
lanneet laiduntamaan aluetta. Syntynyttä pen-
saikkoa ja alikasvoskuusta on tarpeen poistaa 
säännöllisesti. 
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RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

RKY: Panttilan kylä ja Kurikan 
lakkitehdas

Panttila on tiivis kylä Kyrönjokilaakson varrella. 
Se on muodostunut Koskenkorvalta Kurikkaan 
vievän maantien ja Kyröjokeen laskevan syväuo-
maisen Nenättömänluoman risteykseen. Nykyi-
sen Panttilan alueella sijaitsevassa Nenättömän 
kylässä oli 1560-luvulla jo 12 taloa. Panttilan ky-
lässä on useita edustavia talonpoikaisia pihapii-
rejä, joiden komeita pohjalaistaloja kehystävät 
usein lukuisat hyvin säilyneet ulkorakennukset. 
Vanhaa talonpoikaista rakentamistapaa on eri-
tyisesti Koiviston, Mäki-Koiviston, Rinta-Koivis-
ton ja Latva-Koiviston tiloilla sekä Rinta-Hirve-
län pihapiireissä. Kylän kaupat ovat keskittyneet 
maantien varteen luoman eteläpuolelle. Maa-
seudun varhaista teollisuutta edustava Kurikan 
lakkitehtaan alue moderneine teollisuusraken-
nuksineen on ollut aikanaan tuotannostaan tun-
nettu tuotantolaitos. Kurikan Lakkitehtaan alue, 
jossa on 1928 rakennettu vanha tehdas ja ark-
kitehti Aarne Ervin 1938 suunnittelema tehdas-
rakennus muodostavat yhtenäisen seinämän 
luoman suuntaan. Ervin 1936 ja 1942 suunnitte-
lemat tehtaan johtajien asuinrakennukset ovat 
luomaan laskevassa puistossa. Rky-alueen muu 

vanhaa rakennuskantaa esitellään osana Pantti-
lan kylän esittelyä sivulta 129  alkaen.

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka 
on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otet-
tu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kult-
tuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valta-
kunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koske-
va valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 
30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. 

Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet 
antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeit-
täin monipuolisen kokonaiskuvan maamme ra-
kennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Kohteita haetaan rekisteristä joko karttahaul-
la tai maakunnan tai kunnan mukaan. Haun voi 
tehdä myös kohteen eri elementtien, ympä-
ristön nykyluonteen tai kohdenimen mukaan. 
Kohdelistasta pääsee kohteen kuvaus- ja histo-
riatekstiin klikkaamalla kohdenimeä. Kohteisiin 
liittyvät kartat osoittavat aluerajauksen.

Kulttuuriympäristöjen alueiden käytön suun-
nittelussa huomioidaan rakennettujen ympäris-
töjen lisäksi myös valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. Mui-
naisjäännösten ensisijainen lähtöaineisto on 
Museoviraston ylläpitämä muinaisjäännösrekis-
teri. Kaikki muinaisjäännökset ovat lain nojalla 
rauhoitettuja, mutta Museovirasto arvioi maa-
kuntakaavakohtaisesti myös yksittäisten mui-
naisjäännösten merkittävyyttä valtakunnallisel-
la tasolla. Linkkejä lisätietoon sivuston oikeassa 
laidassa. Kurikassa on kaksi RKY-kohdetta: Pant-
tilan kylä ja Kurikan lakkitehdas sekä Sarvijoen 
Riskun talo. 

http://www.rky.! 

Eija-Liisa Kangas Eija-Liisa Kangas

Iisakki Luhtala (1880 – 1930) aloitti vaimonsa 
kanssa lakkien valmistuksen vuonna 1899. Tuo-
tanto kasvoi ja tilat uudistuivat. Vuonna 1916 
työntekijöitä oli jo 60 – 70. Vuonna 1924 Kuri-
kan lakkitehtaalle valmistui kurikkalaisen Juho 
Kukkulan suunnittelema ja urakoima kaksiker-
roksinen tehdasrakennus. 1920-luku oli tehtaal-
la kasvun aikaa, vuonna 1938 tehtaalla siirryttiin 
kaksivuorotyöhön. Samana vuonna yrityksessä 
yllettiin huippusaavutuksiin. Kurikan lakkiteh-
das oli 1930-luvun lopulla maamme suurimpia 
vaatetusalan yrityksiä. Tehtaan Kulo-merkkiset 
lakit ja pukineet tunnettiin laajalti kotimaassa. 
Arkkitehti Aarne Ervi suunnitteli Kurikan lakki-

Kurikan lakkitehdas
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Riskun talo Sarvijoen kylässä on edustava esi-
merkki eteläpohjalaisesta umpipihamaisesta/
umpipihaisesta talonpoikaistalosta. Sarvijoen 
nauhamainen kyläasutus peltoineen on keskit-
tynyt pienen Sarvijoen ja sitä seuraavan maan-
tien varrelle. Riskun talo sijaitsee kylän etelä-
osassa. Riskun talon piha on suljettu kaikilta 
sivuiltaan rakennuksilla; 1873 rakennettu päära-
kennus on pihan takalaidalla ja pihaan kuljetaan 
porttilutin kautta. Huonojen liikenneyhteyksien 
takana, metsä- ja suovaltaisella alueella virtaa-
van Sarvijoen varrelle perustettu Sarvijoen kylä 
sai ensimmäiset asukkaat 1600-luvun alkupuo-
lella. Kylän elinkeinona oli maatalouden lisäksi 
1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun vaih-
teessa perustetut saha, mylly ja meijeri.

RKY Sarvijoen Riskun talo, 
Sarvijoentie 701

Vähä-Koiviston ja Rinta-Koiviston talonpoikaiset 
pihapiirit ovat osa Panttilan arvokasta rakennet-
tua ympäristöä.

Kuvassa Riskun komea aittarati, etualalla 2-osai-
nen lutti, seuraavaksi portti, soukkasola ja talli.

tehtaalle vuonna 1938 uuden kolmekerroksisen 
tehdasrakennuksen. Sotavuosina lakkitehtaassa 
valmistettiin Suomen armeijalle mm. alusvaat-
teita, lumipukuja, pussihousuja sekä talvi- ja ke-
sälakkeja.  Tehdas oli vihollisen pommituslistalla, 
mutta se säilyi vahingoittumattomana. Kurikan 
lakkitehdas työllisti vuonna 1965 noin 130 henki-
löä. Maailmankaupan muutosten vuoksi tehtaan 
toiminta lopetettiin vuonna 1975. Tehdasraken-
nus myytiin Isohellan vaatetustehtaalle ja tiloissa 
jatkui tekstiilien valmistus vuoteen 1986. Tämän 
jälkeen tehdasrakennus on toiminut Suupohjan 
Kalusteen huonekalutehtaana vuoteen 1991 ja 
vuodesta 1992 Kulo-Kaluste Oy:n tehdastiloina.
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Riskun varsin umpinainen pihapiiri on yksi 
Sarvijoen hienoimmista kohteista. Pihan ”peräl-
lä”, poikittain Sarvijoen tiehen nähden seisoo 
komea pohjalaistalo, pitkänurkkainen, 1,5 ker-
roksinen. Takana keskellä on varsin suuri satula-
kattoinen frontti, etupuolella suuri, täyskorkea 
kuisti. Rakennus on kohtuullisen alkuperäises-
sä asussa. Sarvijoen tien puolella, tien suuntai-
sesti seisoo suuri hirsinen lutti, jossa on alikulku. 
Luttia vasten sijoittuu Paapantupa, se on päära-
kennusta pienempi. Sen kuisti on pieni, pulpetti-
kattoinen, haukkaklasit on salmiakkiruudutettu. 
Paapantuvan vieressä on yksittäisaitta ja sisään-
käynnin tuntumassa komea kivinavetta. Koko-
naisuus on erittäin hyvässä kunnossa, pihapiiri 
hyvin hoidettu ja eheä. Päärakennus on raken-
nettu 1873 ja peruskorjattu 1952.  Paapantupa 
on sekin 1800-luvulta. Iisakki Klipström tuli Lai-
hialta Sarvijoelle 1700-luvun lopussa Riskun ti-
lalle ja otti nimen käyttöönsä. Hänen poikansa 
Mikko ja Tuomas olivat välillä isäntinä. Vuonna 

LUTTI LUTTI

PORTTI

TALLI

SOUKKASOLA

LIIVERI

AITTA

TUPA

TUPAKAMARI

PORSTUA

LIIVERI

KUISTI

KIVINAVETTA

TUPA

KUISTI

PORSTUA

PORSTUAKAMARI

TUPAKAMARI

SAUNA

LATO

”PERÄKAMARI”

ITSENÄISYYDEN 
KUUSI

PORSTUA

1936 Tuomas Riskun poika Hugo osti tilan sisa-
ruksiltaan ja vanhemmiltaan. Talo on edelleen 
suvun omistuksessa. Keskellä pihaa oleva kuusi 
on Itsenäisyyden kuusen taimi, joita istutettiin 
eri puolille Suomea vuonna 1967. Riskun puu on 
kasvanut komeaksi ja täyttää suuren osan pihaa.
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Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva 
maakuntakaava, 2005. Etelä-Pohjanmaan liitto.

Kurikassa ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakunnallisesti 
tärkeät kulttuuri- ja maisema-alueet näkyvät kartassa. Inventointityö valtakunnal-
lisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on valmistunut, niitä ei kui-
tenkaan ole vielä vahvistettu. Inventointeja tullaan käsittelemään maakuntakaava-
tasolla II-vaihemaakuntakaavassa ”Kauppa-, liikenne-, ja maisema-alueet”, joka on 
tavoitteena saada luonnoksena nähtäville vuoden 2015 aikana.

MAISEMA-ALUEETMMAAIISSEEEMMMAAAA---AAAAALLLLUUUUEEEEEEETTTT

Maisema Kyrönjokilaaksossa Panttilassa, vastarannalla Tuiskulan kylää.

Talvimaisemassa Jurvasta on Jurvantielle näkyvä Uusi-Hietikon pihapiiri.

Kartta oikealla: Maakunnallisesti tärkeät kulttuuri- ja maisema-alueet Etelä-Pohjan-
maan maakuntakaavassa sekä RKY-alueet eli valtakunnallisesti merkittävät rakenne-
tut ympäristöt. Kartta Etelä-Pohjanmaan liitto.

MAISEMA 
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KIRKOLLISET YMPÄRISTÖT

tämällä kirkon sisäkulmat ja holvaamalla sisäkaton 
kauttaaltaan. Valmista tuli lokakuussa 1847. Vuon-
na 1907 kirkkoa korjattiin, koska mm. niskat olivat 
lahonneet ja rakennettiin lehterit ja uudet penkit. 
Samalla koristeita riisuttiin ajalle ominaiseen tyy-
liin ja kirkko maalattiin valkoiseksi. Vuoden 1929 
korjauksessa tehtiin mm. lasimaalaukset kuorin ik-
kunoihin. Kirkon peruskorjaus toteutettiin 1987-
90. Kattoasia, joka oli hankala ja vireillä kymme-
nisen vuotta, päättyi ja paanukatto muutettiin 
saumatuksi kuparipeltikatteeksi. Myös ulkoseini-
en maalikerroksia poistettiin ja lohkeilleita rappa-
uksia irrotettiin. Ulkoseinät maalattiin kellertäväl-
lä, alkuperäisen kaltaisella värillä, listat ja koristeet 
ovat valkoiset. Kirkkolailla suojeltu, osayleiskaa-
vassa merkintä SR-1. 

Vieressä Erkki Kuorikoski tuntemattoman taiteili-
jan maalaamana. Teos on lahjoitettu Kurikan seu-
rakunnalle vuonna 2011.

KURIKAN KIRKKO

Kurikan vanha kirkko nykyisen kirkon sakastista 
itään oli vaatimaton hirsinen rakennus ja kooltaan 
noin 18 x 10 metriä. Se valmistui kurikkalaisten ja 
jalasjärvisten yhteistyönä 1693. Sitä laajennettiin 
1775 mutta sittenkin se oli pieni ja kunto heikkeni. 
Seuraava kirkko päätettiin tehdä kivestä. Tervan-
polton jäljiltä metsistä oli vaikeaa löytää riittävän 
suuria puita. Sen sijaan kivenlouhintaan sopivaa 
harmaata graniittia ja hyvää tiilisavea ja kalkkia 
riitti yllin kyllin. Lokakuussa 1839 saapuivat C.L. 
Engelin allekirjoittamat piirustukset ja kustannus-
laskelma. Kivikirkko ja ajateltu sijainti herätti kes-
kustelua ja mestari-Könni Ilmajoelta kutsuttiin tut-
kimaan kirkon paikan sopivuutta. Tämä ehdottikin 
tapulin siirtämistä tien suuntaan, jotta uusi kirkko 
mahtuisi paremmin. Kontrahti tehtiin Erkki Kuori-
kosken (kuvassa oikealla) kanssa 7.7 1845 ja raken-
nustyöt alkoivat tapulin siirrolla samana kesänä. 
Kirkko muuttui oleellisesti, kun Kuorikoski muutti 
alkuperäisiä Engelin vahvistamia piirustuksia viis-

KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN KIRJOA
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TALVIHAUTA

Talvihauta sijaitsee kirkkomaan laidalla, kiviaidan 
vieressä. Päätös sen uusimisesta/rakentamises-
ta tehtiin 1837 ja Matti Jaakonpoika Ala-Kurikka 
otti urakan. 1847 rakennus mainittiin kalustoluet-
telossa. Samuli Paulaharjun mukaan talvihauta 
rakennettiin vanhan puretun kirkon parhaista 
hirsistä, entisen kirkon paikalle. Luonnonkiville 
perustettu talvihauta laudoitettiin ja punamul-
lattiin vuonna 1851 ja samalla ovet ja listat maa-
lattiin öljymaalilla valkoiseksi. Erikoisuutena tii-
lien alla piilossa on kolminkertainen lautakate. 
1936 rakennus muutettiin kirkkomuseoksi, sitä 
ennen rakennus oli ollut tovin käyttämättömänä. 
1960-luvulla asennettiin tiilikate vanhan lautakat-
teen päälle ja 1975-76 kirkkovaltuusto päätti ra-
kennuksen hävittämisestä. Alla oleva alue myytiin 
hautapaikoiksi. Valtuuston vaihtuessa päätös kui-
tenkin peruttiin ja hauta on edelleen paikallaan 
ja kunnostettu 2013. Entinen marjapuuronpunai-
nen hengittämätön maali oli kuluttanut vuoraus-
ta, joka nyt uusittiin. Uudet seinälaudat ja listoi-
tus ovat leveää, entisenkaltaista valikoitua puuta. 
Myös katto uusittiin. 

KELLOTAPULI

Jalasjärveläisen Salomon Köykän piirustukset 
uudeksi kellotapuliksi valmistuivat 1787, mutta 
Ruotsin intendentinkonttori ei niitä ensin hyväk-
synyt. Kurikkalaiset kuitenkin päättivät toteut-
taa Köykän suunnitelman ja tapulin kivijalkaa 
alettiin rakentaa 14.10.1793. Rakennus valmis-
tui 1794. Kellotapuli oli osa hirsiaitaa, joka toimi 
porttina kirkkomaalle kaakkoisportin lisäksi. Kel-
lot olivat vanhan tapulin peruja, pienempi vuo-
delta 1704 ja suurempi Ruotsin vallan aikainen, 
joka valettiin uudelleen 1819. Tapuli oli raken-
nettu kolmelle kellolle, mutta kolmatta ei kos-
kaan hankittu. Hirsiaita, johon torni oli liitetty 
hävitettiin 1827 ja 1845 torni siirrettiin, uuden 
kirkon tieltä, lähemmäs tietä, Erkki Kuorikosken 
suunnitelmien mukaan. 1869 tapuli laudoitet-
tiin ja maalattiin, jolloin alkuperäinen asu muut-
tui voimakkaasti. 1880 se sai uuden viirin ja 1913 
maalattiin jälleen. Vuonna 1924 kellot muutet-
tiin kielillä soitettaviksi, 1959 kellot ja luukut säh-
köistettiin ja 1990-luvun lopulla uusittiin koko 
järjestelmä, soittoa ohjataan nyt sakastista. Ta-
pulin alaosa muutettiin kylmiöksi 1940-50-luku-
jen taitteessa ja kylmiötä uusittiin 1980-luvulla. 
Vanha paanukate vaihdettiin kupariseen samal-
la kun vaihdettiin kate kirkkoon 1988-90. Vaaka-
laudoitettu tapuli myös maalattiin, vanha maali 
poistettiin hiekkapuhaltamalla. Kirkkolailla suo-
jeltu, osayleiskaavassa SR-1 merkintä.

Vaivaispoika on 1700-luvun loppupuolelta ja sitä 
pidetään väkkäri ( suntio) Zachrias Westerlundin 
tekemänä. Alkuperäinen on nykyään kirkkomuse-
ossa ja uudempi tapulin seinässä. 
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HAUTAUSMAA

1700-luvulla kirkkoa ympäröi hirsinen aitaus, 
kirkkotarha. Se alkoi tapulin seinästä, kiersi kir-
kon muutaman metrin päässä seinästä ja palasi 
tapulin seinään kiinni. Vainajat haudattiin vielä 
1800-luvun alussa kirkon lattian alle. Kirkkotar-
han aitaan oli rakennettu hautaholveja niiden 
talojen tarpeisiin, jotka eivät halunneet tai saa-
neet holviaan kirkon sisään.  1800-luvulle tulta-
essa maahan hautaaminen yleistyi ja tarvittiin 
lisää maata. Kirkkotarhan aita hajotettiin 1827 
ja hautausmaa-alue laajeni, 1880 rakennettiin 
koko pitäjän voimin kiviaita kirkkomaata rajaa-
maan.  

Hautausmaa on voinut laajentua jokea koh-
ti, ja alavalle maalle on tarvittu täyttömaata kun 
alue on pala palalta laajentunut. Hautaamisel-
le ei ollut aluksi tarkkoja sääntöjä, ei selkeitä 
suunnitelmia tai karttoja. Siksi 1900-luvun alus-
sa hautojen järjestykseen alettiin kiinnittää huo-
miota.  Kun Jyväskylän kaupunginpuutarhuri  J. 
Nordbergin piirustukset vuodelta 1924 pantiin 
täytäntöön, oli saatu pohja nykyiselle hautaus-
maalle. Villiintyneitä puita kaadettiin, käytävät 
suoristettiin ja hautojen rivit oikaistiin. Varjoisa 
rehevyys sai väistyä selkeämmän käytäväjaon 
tieltä. Laajennuksen yhteydessä rakennettiin ki-
viportaat uuden ja vanhan hautausmaan rajal-
le. Nämä ovat edelleen ylä- ja alahautausmaan 
rajalla. Vuoden 1927 rippikoulupojat saivat teh-
täväkseen istuttaa yhden nimikkopuun kukin 
hautausmaan kaunistukseksi sekä kaadettujen 
tilalle. Hiukan ennen sotia ( 1936) vedettiin ve-
sijohto, jotta omaiset saavat kastella kukkasi-
aan. Kuuset, nuo vanhat kalmiston puut, istutet-
tiin rajaamaan aluetta ja estämään maanvyöryä. 
Hautausmaasta tuli pian puistomainen ja kau-
nis. Kun laajennus 1970-luvulla oli taas välttämä-
tön, uudet hautapaikat sijoitettiin entiselle pap-
pilan alavalle rantaniitylle. 

Vapaussodan sankaripatsas paljastettiin 
21.10.1922. Muistomerkin suunnitteli kurikkalai-
nen arkkitehti Ahto Virtanen. Kuvanveistäjä Into 
Saxelin teki veistokset ja kirjoitukset, työn teki 
Sameli Kuntola porukoineen. Muistomerkki le-
pää noin yhdeksän neliömetrin laajuisen paaden 
päällä. Neljä pylvästä kannattaa 12 000 kilon pai-
noista kattokiveä, jonka sivuilla lukee ”Isänmaan 
kutsulle kuuliaisina kaaduimme kaikki” ja ”Verin 
voitettu vapaus velvoittaa”. Patsaan sivulla on 
korkokuva, joka esittää itkevää naista. Siinä on 
27 kaatuneen nimeä. Kun sankaripatsasta tuotiin 
Uuraanmäestä, läänin tieinsinööri aikoi kieltää 
sen tuomisen kirkonsiltaa myöten, mutta isännät 
sanoivat, että se kyllä kestää ” se on vanhan Ha-
kolan tekemä”.

Sankaripatsas on taiteilija Lauri Leppäsen suun-
nittelema pronssiin valettu ja se kuvaa kaatuvaa 
sotilasta ja lohduttavaa enkeliä. Se paljastettiin 
sankarialueen laitaan syyskuussa 1949. Patsaan 
jalustana olevaan muuriin hakattiin jokaisen pi-
täjän 263 sankarivainajan nimi. Heidän muisto-
laattansa maassa ovat Hakuninmäen vihertävää 
graniittia. Patsaan vieressä on YK-joukoissa 1974 
kaatuneen Risto Latva-Hakunin laatta. Koko alu-
een suunnitelma tilattiin arkkitehti Henno Kamp-
purilta, joka kehotti tekemään tarpeeksi massiivi-
sen vastapainoksi vapaussodan muistomerkille. 
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Hautausmaa-alueen pohjakuviossa on nähtä-
vissä jokainen laajennus. Puuston rekisteröinti ja 
kuntokartoitus tehtiin 1998, ikääntyneitä ja huo-
nokuntoisia puita on jouduttu kaatamaan tai 
myrsky on niitä kaatanut. Uusia puita on vaikea 
istuttaa, sillä puut ovat sijainneet sattumanvarai-
sesti, toisinaan myös omaisten istuttamina ja ai-
van hautojen kyljessä, eikä nyt ole varattua tilaa 
mihin istuttaa. Seurakuntakeskuksesta on avattu 
näkymiä alas jokivarteen, jonne on koottu van-
hoja hautaristejä, niiden viereen omaisten aikoi-
naan taimina istuttamat kanadantuijat kohoavat 
nyt korkeuksiin.

Karjalaan jääneiden muistokivi vuodelta 
1953 on Kirsti Liimataisen suunnittelema ja laa-
tuaan ensimmäinen Etelä-Pohjanmaalla. Valmis-
taja on Kuntolan kiviveistämö. 

Vakaumuksensa puolesta  kaatuneiden muis-
tomerkki, kirkkomaan kiviaidan luoteiskulmal-
la on omistettu punaisten puolella taistelleille. 
Molemmat vainajat ovat ulkopaikkakuntalaisia, 
mutta kuolemantuomio pantiin täytäntöön Ku-
rikassa. 

Vanhat hautaristit on Kurikan hautausmaalla 
poistettu haudoilta ja osa niistä on sijoitettu jo-
kirantaan, yhdenkään alla ei kuitenkaan ole oi-
keaa hautaa. 

Saukkorannan leirikeskus valmistui 1957 Mat-
ti Anttilan suunnitelmin suunnitelmin Jalasjoen 
varrelle lähelle Jokienhaaraa. Leirikausi rajoittui 
kesään, sillä Saukkorannassa ei ollut lämmitystä, 
sähköä, alkuaikoina ei edes kaivoa. Öljykamiina 
saatiin 1962 ja 1973 saatiin ajanmukaiset tilat, 
jolloin toiminta laajeni talviaikaan. Tilaa ei ollut 
tarpeeksi ja se oli vanhanaikaista. Arkkitehti Ju-
hani Jäsperlä laati suunnitelman ja uudisraken-
nus valmistui 1984.  Riihikirkko koottiin vanhois-
ta Hautalan riihen hirsistä 1997. Saukkorannassa 
luonnon keskellä toimintaa on ympäri vuoden 
esimerkiksi kesä-, rippikoulu- ja eläkeläisleirejä.

Seurakuntakeskus

Arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnittelemaa seu-
rakuntakeskusta alettiin rakentaa 1968 ja talo 
valmistui 1970. Se edustaa modernia betoni-
arkkitehtuuria ja brutalistisia vaikutteita. Tyyli 
poikkeaa Kurikan muusta rakentamisesta. Kau-
punkikuvallisesti sen sijainti on keskeinen. Ulko-
vuoraus tehtiin leca-harkoista, sisätilat betonista 
sitä mitenkään peittämättä. Ulkovuoraus jou-
duttiin uusimaan jo 1991, samalla korjattiin eris-
teitä, ikkunoita ja kattoa, äänentoisto  uusittiin 
2000-luvun alussa. Ikkunapinnat ovat suuria, si-
sätiloissa korostuvat laajat ja yhtenäiset pinnat. 
Maisema-arkkitehti Juhani Rajala on laatinut vi-
rastotalon ympäristön istutussuunnitelman. 

Seurakuntakeskuksen vihkiäisissä piispa tie-
dusteli vanhalta kurikkalaismieheltä, mitä tämä 
piti uudisrakennuksen tyylistä. ”Tottahan tämä 
tästä, kun tämä valmiiksi saadaan”.

Betonibrutalismi on modernistisen ark-
kitehtuurin suuntaus, joka kehittyi 
1950-luvulla reaktiona hillitylle moder-
nismille. Se kukoisti 1950–1970-luvuilla. 
Puhdaslinjainen muotokieli ja karut, vii-
meistelemättömät betonipinnat ovat tyy-
pillisiä brutalismia edustaville rakennuk-
sille. Pelkistetyissä betonirakenteissa ei 
raakaa betonipintaa ole käsitelty sileäksi. 
Seinäpinnoissa ja julkisivuissa näkyvät va-
lumuottien jäljet ja pinta jätetään maa-
laamatta. 

Jääkäripatsas kirkon eteläisellä seinällä on vuo-
den 1918 sodan jääkärien muistolle omistettu. 
Oiva Lohiluoman suunnittelemassa patsaassa 
vuodelta 1973 on yhdeksän kurikkalaisjääkärin 
nimi.  Yllä vasemmalla.

Kuvanveistäjä Taisto Martiskaisen patsas ”Men-
neitten sukupolvien muistolle” paljastettiin 1968. 
Muualle siunatut vainajat saavat kynttilänsä tä-
män patsaan edessä. Yllä oikealla.

Uurnalehto tuhkattujen vainajien hautaamisek-
si suunniteltiin alueen korkeimmalle rinteelle ja 
valmistui 2002, suunnittelijana arkkitehti Juhani 
Jäsperlä. Kiven löysi Asko Latvala Kurikan ja Jalas-
järven välisen metsäautotien tuntumasta.
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JURVAN KIRKKO

Jurvan ensimmäinen kirkko, vaatimaton puu-
rakennus nousi Hiipakanluoman varrelle Hiipa-
kan ja Männyn talojen lähettyville. Jurvan mu-
seon pihalla säilytetään porraskiveä, johon on 
kaiverrettu vuosiluku 1700. Sen uskotaan kuu-
luneen tähän Jurvan ensimmäiseen kirkkoon. 
Jurvan toinen kirkko, Marian kirkko, sijaitsi 
Männyn talon maalla, Auneen hautausmaasta 
n. 400 metriä kaakkoon. Jurvan nykyinen, jär-
jestyksessä kolmas kirkko rakennettiin vuosi-
na 1799-1802. Sen paikaksi valittiin Reinilän ta-
lon lähellä oleva kuusikkoinen harju, kirkonkylän 
korkein kohta, paikalle josta kirkko näkyisi kauas. 
Rakentajaksi palkattiin kuuluun ylihärmäläiseen  
kirkonrakentajasukuun kuuluva Gabriel (Kaap-
poo) Antinpoika Hakola (1753-1808). Kaappoo 
oli oppinut isältään kirkonrakennustaidon ja 
otti isänsä tapaan rakennuksille aina omat tai-
tavat rakentajansa. Kaappoo Hakolan sopusuh-
taisimpia töitä ovat Nurmon ja Ylihärmän kirkot. 
Erimielisyyksien takia Hakola jätti työn lopulta 
kesken ja laihialainen rakennusmestari Jaakko 
Jaaksi jatkoi rakennustyön loppuun. Kirkon poh-
jakaava on tasavartisen ristin muotoinen, 28m x 
28m. Korkeus räystääseen on 6m. Kirkko maalat-
tiin seuraavana vuonna punaiseksi ja ikkunapie-
let ja räystäslistat valkoisiksi. Sisältä kirkko maa-
lattiin 1838 roisketekniikalla keltaisin, punaisin 
ja valkein roiskein yleissävyltään kellanruske-
aksi. Katto oli aivan valkea ja siinä oli viisi kul-
lanväristä aurinkoa, joista kynttiläkruunut riip-

puivat. Tällainen kirkko oli 1922-23 korjauksiin 
saakka, jotka tehtiin arkkitehti Ilmo Launiksen 
piirustusten mukaan. Tornin katto korotettiin ra-
kentamalla sille kellomainen, korkea kupukatto. 
Sakaristo ja eteläisen ristisakaran eteinen puret-
tiin. Ovien kehykset ja laudoitus uusittiin ja ra-
kennettiin uusi sakaristo. Kirkkosalin sisustus sai 
ajanmukaisen jugend-ilmeen. Tällöin seinäpin-
nat peitettiin valkealla maalilla. Ulkoseinät pys-
tylaudoitettiin ja oviaukot reunustettiin doorilai-
sin puupylväin ja päätykolmioin. Tornin Launis 
piirsi lähes uudestaan, sitä korotettiin 12m. Kir-
kon ulkoseinien punaväri korvattiin vaaleankel-
taisella värillä.

Ruumishuone eli jurvalaisittain Uukkanki 
(vrt. ruots. utgång).
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Vaivaismakasiini

Vaivaismakasiinin yläluukussa on vuosiluku 
1853 ja sen eteen kiinnitetty vaivaisukko, jossa 
on aukko rahan laittamista varten. Vaivaisukko 
kiiltelee viimeisimmän kunnostuksen jäljiltä. Vie-
lä 1920-luvun lopulla ”vaivaiset” tulivat kottikär-
ryineen ja tyhjine säkkeineen makasiinin kiville 
istumaan ja odottelemaan vilja-annostaan. 

Jurvan vanha hautausmaa

Auneen hautausmaa hylättiin kun uuden kirkon 
ympärille alettiin heti perustaa hautausmaa-
ta, joka ympäröitiin harmaakiviaidalla. Vuonna 
1809 hautausmaalle rakennettiin viisihuoneinen 
talvihauta ruumiiden siunausta ja väliaikaista 
säilytystä varten. Talvihautaan rakennettiin siu-
nauskappeli 1860 ja se maalattiin ulkoa punai-
seksi 1879. Hautausmaata laajennettiin vuonna 
1884. Siunauskappeli sai nykyasunsa 1920-lu-
vulla, kirkon korjauksen yhteydessä. 1940-luvun 
loppupuolelle seurakuntalaiset olivat haudan-
neet vainajansa miten sattuu, käytävillekin ja 
toisille varattuihin paikkoihin. Kirkkoherra Kah-
ran aloitteesta Jurvan hautausmaita ryhdyttiin 
perusteellisesti kartoittamaan. Haudat mitattiin 
ja merkittiin hautakarttaan ja perustettiin hauta-
usmaanhoitajan virka. 

Uusi hautausmaa perustettiin hiekkakankaal-
le Säläisjärvelle vievän tien varteen puolentoista 
kilometrin päähän kirkosta ja vihittiin käyttöön-
sä 1917. Sitä laajennettiin 1936 ja 2000. Laajen-
nettua osaa reunustaa osittain perinteinen luon-
nonkiviaita ja maalattu puuaita.

Alla taiteilija Sulo Mäkelän veistämä 
muistomerkki ”Kuoleva sotilas” , joka 
paljastettiin sankarihautausmaalla 
vuonna 1952. Siellä lepää 200 jurva-
laista sankarivainajaa.

Vapaussodan sankari-
muistomerkki kuvassa 
alla on kirkon pääoven 
edessä. Siihen on ha-
kattu 9 sankarivaina-
jan nimet. Sen luovutti 
Jurvan Suojeluskun-
nan esikunta vuon-
na 1920.  Sivulla 23 on 
vanhempi kuva siitä. 
Alla vasemammalla 
näkymä sankarihau-
doille. 

Tarkkasen suvun hau-
tapaasi Jurvan kirkko-
maalla.
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Auneen hautausmaa

Hautausmaa on todennäköisesti saanut nimen-
sä sinne ensimmäiseksi haudatun vainajan mu-
kaan. Auneen hautausmaa ”Agnetan niemi”, on 
ollut olemassa jo ennen vuotta 1642. Hautaa-
minen Laihian hautausmaalta siirtyi vähitellen 
Jurvaan, paljon ennen ensimmäisen saarnahuo-
neen rakentamista. 

Laihian kappalainen Israel Reinius kirjoit-
taa vuonna 1733 Laihian seurakunnasta: 
”Tähän seurakuntaan liittyy, ei anneksia 
(annex = tasaveroinen liitännäispitäjä il-
man pappia) vaan ainoastaan saarna-
paikka kuukausittain Jurvankylässä, mil-
loin keli vain ei estä. Siellä on siis vihitty 
hautapaikka, parrulla ja portilla suojattu, 
jota kutsutaan Agnetan niemeksi ja sen 
sanotaan olevan vanhempi kuin itse pitä-
jänkirkon (Laihia).

Auneen pieni hautausmaa ja sen sisällä oleva 
”talvihauta” (ruumishuone-siunauspaikka) Män-
nyn alkuperäisen talon ja Hiipakan luoman var-
ressa ovat yhä paikallaan ja arvonsa mukaisesti 
kauniisti entisöityinä.  Sen täytyy olla juuri Rei-
niuksen mainitsema Jurvan vanhin ”parrulla ja 
portilla suojattu”, mahdollisesti jo 1630-luvulla 
käytetty hautausmaa

Sarvijoen rukoushuone, 
Sarvijoentie 690

Sarvijoen rukoushuone rakennettiin Henrik 
Stormin pojan, torppari Isakin johdolla 1837 
talkoovoimin kyynärän korkuiselle kivijalalle. 
Huoneen etupäässä oli aitauksellinen alttari-
pöytä, penkkejä hartaushuoneessa oli 18. Hy-
vin alkuperäisessä asussa säilynyt rukoushuone 
on perusrungoltaan satulakatteinen ja yhdestä 
huoneesta ja sisäänkäyntiosasta muodostuva 
hirsirakennus. Siinä on kaksi 6-ruutuista ikkunaa 
molemmilla pitkillä sivuilla ja toisessa päädys-
sä. Tien puolella on yhtenäisenä, mutta runkoa 
puolet kapeampana ja lyhempänä jatkuva ikku-

Auneen hautausmaan muistomerkki vuodelta 1951 on Tauno Peuran suunnittelema ja siihen kaiverret-
tiin sanat: ” Tämä pyhitetty maa kätkee poveensa ensimmäiset Jurvan seurakunnan rakentajat ja raivaa-
jat, jotka  ennen vuotta 1800 saivat iäisyyskutsun.”

Jurvan entinen pappila, Papinvara, 
Pappilankankaantie 19 

Jurvan pappila Pappilanharjun laella on vuodel-
ta 1866 ja järjestyksessä kolmas Jurvan pappi-
loista. Se on satulakattoinen, lyhytnurkkainen 
hirsirakennus, joka on perustettu vankasti loh-
kokiville. Vastavalmistunut hirsirakennus oli pit-
kään vuoraamaton, 1888 rakennus vuorattiin ja 
maalattiin. Rakennus on kunnostettu nykyaikai-
seksi vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin sisään-
tuloon liitettiin invaluiska ja maalattiin aikaisem-
masta poikkeavalla värillä, muutoin ulkonäkö on 
säilynyt suhteellisen alkuperäisenä. Vyöhykkei-
sessä julkisivussa alaosa ja tasakerran yläpuoli 
ovat pystyponttilautaa, keskiosa vaakaponttia. 
Kuistit rakennuksen molemmilla puolilla ovat 
lapekatteisia, 1949 kunnostuksen yhteydessä 
rakennettuja. Pappilan puutarha on ollut aikoi-
naan näyttävä. Muistona komeasta puutarhasta 
voi ympäristöstä löytää vanhoja koristekasveja. 
Pihapiiriä kiertävä aita on luultavasti muisto van-
han aidan paikasta ja rajaa nykyistä lasten leikki-
paikkaa. Vanhat talousrakennukset ovat kuiten-
kin hävinneet, yhtä lukuunottamatta. 

naton kuisti/sisäänkäyntiosa. Ainoastaan keskel-
lä on ovi. Sisäänkäynti vaikuttaa näin korkeam-
malta kuin onkaan. Koko rakennus on verhottu 
yhtenäisellä peiterimalaudoituksella ja maalattu 
punamullalla. Rukoushuone sijaitsee lähes kiin-
ni Sarvijoentiessä, sisäänkäynti on suoraan tieltä. 
Rukoushuoneessa vietetään satunnaisia juma-
lanpalveluksia, lauletaan kauneimpia joululaulu-
ja ja joskus se on toiminut myös vihkikirkkona. 
Muinaisesta kirkkotiestä Laihialle on muistoksi 
jäänyt Kirkkotie-tienviitta.

Ilona Seppälä
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TALONPOIKAISET YMPÄRISTÖT JA PAIKALLINEN RAKENTAMINEN

PERINTEINEN POHJALAINEN TALO
Tavoitteena on oppia tunnistamaan pohjalai-
sen rakentamisen erikoispiirteitä sekä ymmärtää 
mikä tekee pohjalaistalosta pohjalaistalon.

POHJALAINEN PIHAPIIRI
Tarkastellaan paikallisin esimerkein pohjalaisia 
pihapiirejä, niiden muodostumista ja niihin liit-
tyviä rakennuksia. Tuodaan oppimistilanteeseen 
eri rakennusten käyttötarkoitukset ja nimitykset, 
erityisesti kurikkalaisia / jurvalaisia nimityksiä

ASUINRAKENNUSTEN KEHITTYMINEN
Havainnollistetaan talonpoikaisten asuinraken-
nusten historiaa ja pohjakaavojen kehittymistä. 
Tavoitteena on ymmärtää miten yksinkertainen 
salvottu hirsikehikko on ollut lähtötekijänä tilan-
tarpeen mukaan jatketuille parituville ja tupara-
deille. 

RAKENNUSTEN YKSITYISKOHTIA
Rakennusten yksityiskohdat kertovat meille nii-
den iästä ja tyylistä. Havaintomateriaalin avul-
la paneudutaan yksityiskohtiin kuten ikkunoi-
hin eri aikakausilla, vuorausmalleihin, kuisteihin, 
kattomuotoihin ja niiden nimityksiin.

KURIKKALAISET RAKENTAJAT 
Kurikkalaiset rakentajat olivat 1800-luvun lo-
pulla ja 1900-luvun alussa tunnettuja oman pi-
täjän ulkopuolellakin. Tavoitteena on esimerk-
kikohteiden kautta tunnistaa oman ympäristön 
arvokkaita ja erityisiä kohteita sekä pohtia mil-
lä keinoin arvokkaita kohteita pyritään säilyttä-
mään tai tunnistamaan uhkatekijät.

OPETUS MATERIAALI

Seuraaavat sivut akvarellikuvituksineen ovat ertyisesti opetusmateriaaliksi tarkoitettu osa. Ne on to-
teutettu osana kulttuuriympäristöohjelman laadintaa. Opetusosa pohjautuu tietoon kurikkalaises-
ta kulttuuriympäristöstä. Opetusmateriaaliin on haluttu mahdollisimman paljon havainnollistavaa ja 
kertovaa kuvamateriaalia ja piirroksia. Opetustilanteisiin annetaan tehtäväideoita, joita opettaja voi 
muokata opettamansa ikäryhmän tarpeisiin ja tasoon sopiviksi.  Tehtävät soveltuvat äidinkielen, his-
torian ja kuvaamataidon opetukseen, esimerkiksi kuvasuunnistuksen osalta myös liikuntatunneille.

TEHTÄVÄT

Annetut ehdotukset tehtäviksi ja tuntisisällöiksi on tarkoitettu opettajalle työkaluksi. Opet-
taja muokkaa niitä tarpeen ja tilanteen mukaan opetustilanteeseensa sopiviksi. Integraa-
tio eri oppiaineiden välillä vaatii aikataulutusta. Historian tunneilla voidaan koota tietoa 
pohjalaisesta pihapiiristä, kuvaamataidossa rakennetaan pihapiiri ja äidinkielen tunneil-
la luodaan tarinoita pihapiirin elämästä jne. Uusi tekniikka mahdollistaa opetuskokeilut. 
Opettaja voi perustaa What’s Up - ryhmän, jonne voidaan koota ääntä kuten työnääniä ja 
tunnelmia, kuvaa ja viestejä ja yhteisiä pohdintoja. Työ vaatii rajojen sopimista ja valvon-
taa. Moodle-oppimisympäristöön voidaan tallentaa piirrettyä kuvaa ja tekstejä ja koota 
esim. essee, joka yhdistää kuvan ja tekstit.
 Kotiseutukierros omaan kulttuuriympäristöön tutustumiseksi tulisi taata jokaiselle kurik-
kalaiselle nuorelle heidän kouluaikanaan. Erot kurikkalaisessa ja jurvalaisessa kulttuuripe-
rinnössä ovat havaittavia ja siksi olisi hienoa mikäli vierailtaisiin myös puolin ja toisin. 

AARNE ERVIN ARKKITEHTUURI KURIKASSA
Aarne Ervi oli yksi Suomen merkittävimmistä 
funkiskauden arkkitehdeistä. Kurikassa on usei-
ta hänen suunnittelemia kohteita, tosin osaan 
niistä on tehty muutoksia. Tavoitteena on op-
pia tunnistamaan funkiskauden ja Ervin arkki-
tehtuurin piirteitä sekä ymmärtää rakennetun 
ympäristön muutoksia, esim. rakennusmateri-
aalien-,  rakennustapojen- ja käyttötarkoituksen 
muutoksia.

MAISEMAN MUUTOKSET
Rakennetun ympäristön lisäksi on tärkeää laa-
jentaa näkökulmaa yksittäisistä kohteista koko 
ihmisen muokkaamaan maisemaan. Yksi tapa 
muodostaa kokonaiskuva omasta seudusta on 
perehtyä siihen vanhojen karttojen avulla. Ai-
heeseen tutustumista varten annetaan kartta-
piirroksia samasta alueesta eri aikakausilta. ’Kart-
tojen kertomaa’- nettiaineiston karttasarjat ovat 
osa opetusmateriaalia verkossa. Tässä julkaisus-
sa saamme esimakua vanhoista kartoista, isoja-
kokarttoja Kurikan kylistä on eri puolilla julkai-
sua.

Tuiskulan 5-6-luokkalaisten piirustuksia pohjalais-
taloista
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POHJALAINEN TALO

Perinteiset pohjalaistalot edustavat kansanomaista rakentamistapaa, 
jossa on vaikutteita 1700-luvun klassismista ja 1800-luvun 
empiretyylistä. Tässä kuvataan pohjalaistalolle tyypillisiä piirteitä, 
havainnollistetaan mikä on pohjalaistalo.

KATTO

– Alunperin katemateriaalina malkakatto ja 
lautakatto, myöhemmin pärekatto.

– 1900-luvun puolella perinteisiä katteita alettiin 
muuttaa tiili- tai peltikatoiksi.

– Satulakaton kaltevuus n. 1:3

JULKISIVU

– puolitoista tai 2-kerrokksinen, usein symmetrinen, selkeä punamullattu julkisivu
– puurakenteiset,  alunperin 6-ruutuiset ikkunat
– ikkunarivistön ja koko rakennuksen pituus joustava huoneiden lukumäärän mukaan
– ullakon pitkällä sivulla matalat räystäsklasit eli haukkaikkunat

RÄYSTÄÄT JA PÄÄTY

– empiretyylille tyypillinen umpinainen 
voimakas räystäslinja myöhemmin lyhyehkö 
avoräystäs

– kapea runkosyvyys, hirren pituus määräävä
– illo eli ylöspäin levenevä rakenne, varsinkin 

piharakennuksissa
– päätykolmiota saatettu korostaa vaalealla 

värityksellä
– nurkkia alettiin korostaa valkoisella 

1800-luvun lopulla

“KISSINPENKKI”
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RÄYSTÄSKLASIT ELI HAUKKAIKKUNAT

– ullakon pitkällä sivulla sijaitsevat matalat 
räystäsklasit eli haukkaikkunat tuovat valoa 
ullakolle

IKKUNAT JA VUORAUS

– ikkunat ja räystäsklasit 
 muodostavat täsmälliset pystyakselit
– ikkunat samassa pinnassa julkisivun kanssa
– ikkunoiden ja vuorilistojen väri taitettu 

valkoinen
– saumarimoitettu pystyvuoraus yleisin 1800-l 
 lopulla, vanhempi 1800-l alkupuolella käytetty 

vaakaponttivuoraus

PERUSTUS

– perustus luonnonkiveä
– tuuletusluukut alapohjassa ns “kissinluukut” 
 (avataan keväällä, sujetaan syksyllä)

POHJALAISTALOILLE TYYPILLISIÄ VUORAUSTYYPPEJÄ

Ylin:  vaakasuora puoliponttilaudoitus avosaumoin, 
  yleisin 1800-l puolenvälin tienoilla
Keskellä:  peiterimoitettu pystylaudoitus 1800-l alkupuolelta, 
  lautaleveys vaihteleva, peiterima kruusattu
Alin:  peiterimoitettu ponttilaudoitus, 1800-l loppupuolen tavallisin vuoraus. 
  Lauta voi olla myös ilman ponttia.

KOTISEUTUMME YLPEYDENAIHEET

• Toteuttakaa kysely, jossa selvitätte, mitkä ovat kotiseutunne viisi rakennettua ylpeydenaihetta. 
• Selvittäkää myös perusteet, miksi juuri kyseiset kohteet ovat tärkeitä.
• Selvittäkää jonkin lähistöllä olevan rakennuksen alkuperäisyys, ja siihen aikojen kuluessa tehdyt 
muutokset (julkisivu, sisätilat, pihapiirin muut rakennukset).
• Ovatko ovet alkuperäiset, mistä päättelet sen?
• Ovatko ikkunat alkuperäiset tai niiden kaltaiset, perustele mielipiteesi. Mitkä seikat paljastavat 
että ikkunat ovat vaihtuneet uusiin? Kun taloa tiivistetään ja eriste laitetaan rakennuksen 
ulkopuolelle, ikkunat jäävät usein ”syvälle”. Löydätkö tällaisia esimerkkejä lähiympäristöstä? 
• Tutki lähiympäristösi rakennuksia: ovia, ikkunoita, kuisteja, kattomuotoja. Ota esimerkeiksi 
uusia ja vanhoja taloja. Piirrä tai valokuvaa kohteet ja tee niistä vertaileva esitys.
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POHJALAINEN PIHAPIIRI

Keskikokoisen talon tontilla oli 1700-luvun puo-
livälissä keskimäärin 10 rakennusta ja suurissa 
taloissa saattoi rakennuksia olla lähes 20. Raken-
nusten sijoittelussa noudatettiin pääsääntöises-
ti mies-karjapiha jaottelua, pihapiiri oli eroteltu 
kahteen toiminnallisesti erilaiseen alueeseen. 
Rakennusten sijoittelu antoi myös suojaa tuu-
lia vastaan. Miespihan puolella oli usein tupara-
din lisäksi aittoja, luhtirati, liiteri, talli sekä mah-
dollisesti vierastupa. Karjapihan puolella olivat 
navetat, sikala ja rehuladot. Riihi, paja ja sauna 
rakennettiin usein palovaaran vuoksi pihan ul-
kopuolelle. Se, oliko rakennukset järjestetty pi-
haan säännönmukaisiin riveihin vai vapaamuo-
toisemmin, näyttää olleen talokohtaista.

Kuvassa Iso-ojan pihapiiri Kurikassa. Se on hyvin 
perinteiseen muotoon rakennettu torppakokonai-
suus, joka muodostuuu useista pienistä eri-ikäisis-
tä rakennuksista. Pihapiirin rakennukset jakavat 
pihat mies- ja karjapihaan.

AITTA

KELLARI

TUPA

HÄVINNYT
PUULATO

PIHALIIVERI

MIESPIHARUOKA-
PUORI

KARJAPIHA

NAVETTA

LAMMAS-
NAVETTA

KAURA-
PUORI

TALLI

PAAPAN-
TUPA

PAAPAN-
LIIVERIT

OLKI-
LATO

HEINÄ-
LATO

HÄVINNYT
LATO

HÄVINNYT
MAALATO

SAUNA

Ulkorakennukset ovat päärakennuksen lisäksi olennainen osa pohjalaista pihapiiriä. 
Enimmillään pihaan kuuluvien rakennusten määrä saattaa olla jopa parikymmentä. 
1950-luvulle saakka lähes jokaiseen pihapiiriin kuului erilinen piharakennus 
karjasuojia, saunaa, liiteriä ja muuta säilytystilaa varten. 

           P
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PIHAPIIRIN RAKENNUKSIA

Aitta on vanhin ja usein parhaiten säilynyt piha-
piirin rakennuksista. Aitat sijoitettiin usein vie-
retysten hieman erileen muusta pihasta sisään-
tulotien varteen.  Aittaa rakennettaessa otettiin 
huomioon sen tuleva käyttötarkoitus. Niinpä 
maitoaitta oli tehtävä mahdollisimman viileäk-
si ja vilja-aitta suojattava maan kosteudelta sekä 
hiiriltä. Ruokatavaroiden lisäksi aitoissa säilytet-
tiin mm. vaatteita sekä työvälineitä. 

Pihapiirin aitoista on yksinkertaisin nelikul-
mainen, hirsistä valmistettu huone, jonka ovi on 
päädyssä. Vilja-aitta saattoi kasvaa kaksi, joskus 
kolmekerroksiseksikin. Otsa-aitaksi sanotaan ait-

taa, jossa oven päällä on ulostyöntyvä osa, otsa.  
Kaksikerroksisen  otsa-aitan yläkertaan pääsi ai-
tan sisäpuolella kulkevia portaita (huom. luhtiai-
tassa portaat ovat ulkopuolella).  

Luhtiaitaksi sanotaan aittaa, jossa on kaksi tai 
kolme varastotilaa alakerrassa ja yläkerrassa sola 
ja makuuaittoja. Yläkerran solaan kuljetaan ulko-
puolen portaita pitkin.

Kun samassa linjassa seisovat pikkuaitat yh-
distettiin toisiinsa ummistamalla niiden välit hir-
si- tai lautaseinillä, syntyi riviaitta. 

Perinteiset piharakennukset ovat hirsistä sal-
vottuja pitkänurkkaisia rakennuksia. Aittojen ul-

koseinät rakennettiin usein ylöspäin leveneviksi 
eli illoiksi. Ulkorakennusten hirsipintaa ei alun-
perin laudoitettu tai maalattu, vaan vuoraus ja 
punamultapinta ovat usein tulleet myöhemmin. 

Perinteisiä katemateriaaleja ovat olleet mal-
ka-, lauta- ja pärekatto, myöhemmin niitä on 
korvatu pelti- huopa tai jopa tiilikatolla. Perus-
tuksena on usemmiten nurkkakivet ja alusta hy-
vin tuuletettu.

Kurikassa yleinen ulkorati, koostuu monesta 
osasta. Saman katon alla ovat peräkkäin esimer-
kiksi navetta, talli, lutti ja aitta. Riihi ja paja seiso-
vat pihapiirin ulkopuolella, usein saunakin.
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Oppilaat rakentavat pohjalaisen pihapiirin pareittain tai ryh-
missä. Samalla tutustutaan mittakaavaan, rakennusten hie-
rarkiaan ja pihapiirin osiin, joista kokonaisuus syntyy.

Oppilaat kuvaavat entisaikojen rakentumista annettujen aihei-
den mukaan. Esseessä voidaan yhdistää kuva ja teksti. Tehtä-
vässä syntyy luonteva integraatio kuvataiteessa tutkittuun ra-
kennettuun pohjalaiseen pihapiiriin.

Kuvasuunnistus johdattaa lähellä oleviin rakennuskohteisiin. 
Oppilaan tehtävä on tunnistaa annettujen vihjeiden perusteel-
la kohde ja  pohtia samalla sen merkittäviä piirteitä.

 RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA   !   57KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN KIRJOA

PÄÄRAKENNUSPÄÄRAKENNUS

AITTA

AITTA AITTA

PAJA

PUISOLA
SAUNA

TRAKTORITALLI 
JA PUUVAJA

AUTOTALLI
PUULIITERI

“KÖLLI”
KARJAKEITTIÖ

ENT.
 PUORI

NAVETTA+
HEINÄLATO

PUISOLA
 

AUTOTALLI
TYÖVAJANAVETTA

HEINÄLATO
VANHA

NAVETTA

TUNKION
KATOS

PU
O

RI

TUOMISEN PIHAPIIRI
KANKAAN PIHAPIIRI

K A N G A S T I E 

Yläpuolella Kankaan  ja Tuomisen pihapiirien ra-
kennukset asemapiirroksessa Kurikan Jurvassa.
Alla ilmakuvasta tehty maalaus Tuomisen pihapii-
ristä. Päärakennusten pitkät sivut on sijoitettu tien 
suuntaisesti ja pihan rakennukset taaemmaksi.

KUISTI KUISTI
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ASUINRAKENNUSTEN KEHITTYMINEN

Ensimmäiset asuinrakennukset olivat yksittäisiä hirsistä salvottuja 
savutupia, joita lämmitettiin sisäänlämpiävällä uunilla. Savupirtin 
oven suojana oli tavallisesti riu´usta tehty pisteporstua. Tästä 
kehittyi vähitellen porstuallinen yksinäistupa ja myöhemmin 
paritupa..

YKSINÄISTUPA

Yksinäistupa muodostuu yhdestä hirsistä salvotusta tuvasta ja sen kyljessä ole-
vasta kylmästä porstuasta. Tilantarpeen kasvaessa hirsisalvostekniikka mah-
dollisti rakentamisen useassa osassa varallisuuden mukaan. Näin yksinäistupa 
saattoi laajeta paritupatyyppiseksi rakennukseksi, jossa kahden asuinhuoneen 
välissä oli porstua.

PARITUPA

Paritupa koostuu tuvasta, sitä vastapäätä olevasta samankokoisesta huonees-
ta ja näiden väliin jäävästä eteistilasta, porstuasta. Porstua oli alkujaan läpi-
kuljettava, mutta myöhemmin porstuan peräosasta saatettiin salvoa kamari. 
Paritupaa oli helppo laajentaa pituussuuntaan, usein tuvan jatkeeksi rakennet-
tiinkin vielä kamarit. Kuvassa alempana päädyn kamareilla jatkettu paritupa.

KESKEISSALI

Kolmas vanha pohjakaavatyyppi on keskeissali. Sitä käytettiin lähinnä sääty-
läistaloissa ja pappiloissa. Keskeissalipohjakaavassa eli karoliinisessä pohja-
kaavassa on viisi huonetta ja eteinen, jonka takana keskellä rakennusta on sali.

ERUSTUPA TUPA

PORSTUA

PORSTUA-
KAMARI

TUPAPORSTUA

SALI

ETEINEN

PERÄ-
KAMARI

PERÄ-
KAMARI

KEITTIÖ

MAKUU-
HUONE

MAKUU-
HUONE

ERUSTUPA TUPA

PORSTUA

PORSTUA-
KAMARI

RINTAMAMIESTALO

Huonetilat tulisijoineen 
sijoitettiin kiertymään pii-
pun ympärille, ja näin ra-
kennuksen pohjamuoto 
määrittyi neliömäiseksi. 
Jyrkähkö harjakatto mah-
dollisti sen, että myös ul-
lakkokerros oli käyttökel-
poista asuinpinta-alaa.

KEITTIÖ

KAMARIKAMARI

ETEINEN
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POHJALAISTALON SISUSTUS

Vieraile kotiseutumuseossa ja tutki tilojen toimintoja ja kalusteita. 
Valitse museosta kolme (3) esinettä tai huonekalua, jotka miellyt-
tävät sinua  ja piirrä ne. Tee kalustussuunnitelma pohjalaistaloon, 
sijoita valitsemasi esineet siihen talon vanhaa henkeä kunnioit-
taen. Kerro miten vanha rakennuspohja vaikuttaa sisustukseesi, 
kykenetkö sovittamaan tiloihin kaikki nykyajan tarpeet. Mitä on-
gelmia ilmenee, miten ratkaiset ne säilyttäen talon alkuperäisen 
hengen? Miten perinteisiä ratkaisuja voi kunnioittaa? Tehtävässä 
voit hyödyntää monistettavaa pohjalaistalon pohjakuvaa.

RAKENNUSTEN KEHITTYMINEN

Vertaa annettua liitemateriaalia: kuvia talonpoikaistalosta, rin-
tamamiestalosta ja nykyaikaisesta tyyppitalosta. 

Vertaa asukasmääriä: 

• asukkaita talonpoikaistalossa on yhteensä 17 henkeä  (talon-
väkeä vanhemmat, 8 lasta, isovanhemmat, täti ja setä ja palkol-
liset 2 piikaa ja renki)

• rintamamiestalossa 7 henkeä (vanhemmat ja 5 lasta) ja 

• uudessa omakotitalossa 4 henkeä (vanhemmat ja 2 lasta). 
Pohdi asumisväljyyttä, miten sijoittaisit makuupaikat kussakin 
tapauksessa? Miten talon varallisuus näkyy tilankäytössä?

1700-luvun aikana parituvan käyttötarkoitus muokkaantui ja edustuvasta 
muodostui huone, jossa talon väki suoritti päivittäiset askareensa ja aina-
kin palvelusväki nukkui ympäri vuoden. Entinen asuintupa muuttui vieras-
tuvaksi tai saliksi. Tätä muotoa tuki erillisten kamarien rakentaminen, joista 
tuli isäntäväen asuinhuoneita. Erilaiset päätykamarilliset versiot parituvista 
säilyivät suosituimpina pohjaratkaisuina hirsirakentamisessa eikä keskeis-
sali eli karoliininen pohjakaava saavuttanut alueella koskaan erityistä suo-
siota. Syynä tähän lienee myös se, että usein tilojen uudet päärakennukset 
rakennettiin mahdollisimman paljon vanhoja rakenteita hyväksi käyttäen. 
Jokirannasta kauemmaksi siirretyt tuvat saivatkin usein vanhan rungon jat-
koksi kamareita ja ulkonäölliset uudistukset tehtiin ajanmukaisin ikkunoin 
ja vuorauksella.

Jurvan Kangasalustan tuvan uuni
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RAKENNUSTYYLEJÄ JA YKSITYISKOHTIA, NIMITYKSIÄ

Ikkunoiden kehitys

1700-luvun lopulla otetaan ikkunoissa puuke-
hykset käyttöön. Ikkunakoko on aluksi hyvin 
pieni, mutta kasvaa 1800-luvulle, jolloin käytös-
sä on 4-ruutuinen  ikkuna. 

1800-luvun yleisin oli klassinen kuusiruu-
tuinen ikkuna. Siitä kehittyi 1800-1900 luku-
jen vaihteeseen mennessä muunnos, jossa kak-
si alinta ruutua yhdistettiin. Samoihin aikoihin 
yleistyi kolmiruutuinen T-ikkuna. 

Jugendin ikkunat olivat monimuotoiset. Ju-
gend-ikkunaan kuului eri kokoisia ruutuja, vino-
ja linjoja ja hyvinkin monimuotoisia listoituksia. 
1920-luvulla palattiin klassiseen 6-ruutuiseen ik-
kunaan hillityin koristelaudoin.

 1700-L-LOPPU                                    1800-L ALKU                                                   1800-L    EMPIRE                   1800-1900-L VAIHDE 

                1800-1900-L VAIHDE                        1900-L ALKU JUGEND                    1920-L KLASSISMI                                   1940                     1950

Vanhojen rakennusten ikää on vaikeaa määritellä, varsinkin kun monet niistä on raken-
nettu monessa osassa ja niihin on tehty korjauksia eri aikoina. Yksityiskohdat, kuten ik-
kunoiden muoto, katon malli ja vuoraustapa auttavat ajoittamisessa. Eri aikakausina on 
ollut vallalla myös erilaiset rakennustyylit. Tässä kappaleessa havainnollistetaan eri ra-
kennustyyleille ja aikakausille ominaisia piirteitä.

Väritys

1800-luvun lopussa alettiin maalata klassisti-
siakin rakennuksia siten, että seinäpinnat olivat 
vaaleammat ja listat, ovien- ja ikkunan kehykset 
tummemmat, esimerkiksi ruskeat.

1800-luvun loppupuolen rakennuksiin, jois-
sa julkisivu on jaettu eri suuntiin laudoitettuihin 
vyöhykkeisiin, maalattiin listat seinäpintoja tum-
memmiksi. Ruskean sävyt olivat näissä raken-
nuksissa yleisiä.

Vuoraus

Vuoraus alkoi yleistyä Suomessa vasta 1800-lu-
vun alussa. Vanhin vuoraustapa oli pystylaudoi-
tus, joko lomalaudoitukse tai peiterimoitukse. 
Alkuksi päällyslauta ja -rima olivat yksinkertaiset, 
ilman koristelua, myöhemmin koristehöylättyjä.

Uusklassististen kivirakennusten pintaa jäljit-
telemään kehittyi umpiponttilaudoitus 1800-lu-
vun alkukymmenillä. Umpiponttilautaa käytet-
tiin sekä vaaka- että pystylaudoituksessa.

Leveää vaakavuorausta alettiin käyttää uus-
klassismin ja empiren taloissa. 
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SATULAKATTO (HARJAKATTO)

SATULAKATTO FRONTONILLA 

MANSARDIKATTO, TAITEKATTO

PULPETTIKATTO

TASAKATTO

AUMAKATTO

PYRAMIDIKATTO

SÄTERIKATTO

• aakkuna, ikkunalauta
• arkkupenkki, tuvassa kannellinen seinänvieripenkki
• asuuli, lasten leikkipaikka
• foorilaudat, ikkunanpielilaudat, ikkunan vuorilaudat
• illo, liuha, ylöspäin levenevä
• kaksfooninkinen, 2-fooninkinen, kaksifooninkinen, pohjalainen 2-kerroksinen 

päärakennus 
• kamanaikkuna, oven päällä oleva ikkuna
• kengitetty rakennus, hirsirakennus jonka alimmat hirret on vaihdettu uusiin
• kissinpenkki, kissanpenkki kts piirros s. 52
• kokki, yläkerta, ullakko
• kuorimuuri, pönttöuuni
• leipihirsi, leipähirsi, leipävarras
• lunetti-ikkuna, katso piirros yläpuolella
• lutti, luttirati, luhti
• multikokki, kylmä ullakko
• multipenkki, multapenkki (perustustapa)
• pidelty rakennus, purettu ja uudelleen koottu hirsirakennus
• piisi, takka, tulisija
• poikkikarmi, pystykarmi
• porraspää, asuinrakennuksen pääoven edusta
• puisola, puulato
• risaliitti on tavallisesti rakennuksen julkisivun keskellä oleva, rakennuksen koko 

korkeudelta ulkoneva rakenneosa.
• ristikarmi, T-ikkuna
• rästäsklasi, räystäslasi, haukkaikkuna, haukkaklasi, haukanakkuna kts. piirros s. x 
• sola, läpikuljettava aukko rakennuksessa esim. luhdin sola 
• sulkalaudoitus, säteittäinen laudoitus’
• tasakerta, seinän ja harjan rajakohta
• torni, piippu
• uuninklasi, ikkuna tuvan uunin vieressä

Kuvaa valokuvin tai piirroksin eri tyylikausien detaljeja, esim. ikkunoita ja ovia, katto-
muotoja ja rakennusten muita yksityiskohtia. Työ kootaan kollaasiksi, Powerpoint-esi-
tykseksi tai Moodle alustaan.

Tunnista eri aikakausien tyylejä. Tehtävä voidaan jalkauttaa maastoon,  oppilas osal-
listuu arkkitehtuurikävelyyn ja luonnostelee valitsemansa yksityiskohdat.

Oppilas laatii tutkielman jostain rakennusperintöön liittyvästä ajankohdasta, tyyli-
suunnasta tai merkittävästä rakentajasta/suunnittelijasta.

LUNETTI-IKKUNA
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EMPIRE 1810-1850

-  leveä vaakavuoraus
-  symmetriset julkisivut
-  usein 6-ruutuiset ikkunat, korostettu yläkehys
-  päätykolmiot, korostetut umpiräystäät
-  seinää jäsennöivät pilarit
-  vaaleat värisävyt, kellertävä, valkoinen, harmaa

 

UUSRENESANSSI 1800-l loppu (KERTAUSTYYLI)

-  erisuuntaisia lautavuorauksia, jaettu listoituksilla vyöhykkeisiin
-  eri vyöhykkeissä laudoitus saattoi olla erilaista ja eri suuntaista, pystyyn tai vaakaan
-  alimmassa vyöhykkeessä laudoitus saatettiin kehystää kasettiin. 
-  lauta höylättyä ja kapeampaa kuin aikaisemmin, helmiponttilauta tulee käyttöön
-  ikkunakehyksiä korostettiin viisteillä, sorvauksilla, nappuloilla
-  3-ruutuiset T-ikkunat tavallisia
-  listoitus ja ikkunapuut maalattu usein seinäpintaa tummemmalla värillä
-  ruskean sävyt olivat näissä rakennuksissa yleisiä 
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JUGEND JA  KANSALLISROMANTIIKKA, 1900-L ALKU

-  vapaasti sommitellut julkisivut
-  erkkerreitä ja torneja
-  ikkunoiden yläosassa usein pieniruutuiset ikkunat
-  leveyssuunnassa ikkuna saattoi kasvaa kolmi- tai useampiosaiseksi
-  vuorauksissa käytettiin runsain listoituksin eri suuntiin laudoitettuja 

pintoja, usein korostettiin myös päätyräystäitä
-  listat maalattiin yleensä seinäpintoja tummemmiksi, voimakasta 

ruskeaa, harmaata ja punertavia sävyjä käytettiin
-  varsinkin kaupunkien kivitaloissa tulivat suomalaiset kasvi - ja  

eläinkoristeaiheet suosituiksi

1920-LUVUN KLASSISMI

-  vähäiset, pelkistetyt klassiset koristeaiheet, 
 mm. nauhat (esim. hammaslista), pilasterit
-  korostukset olivat hillittyjä
-  vaaleat värisävyt
-  puuvuorauksissa käytettiin taas pystyrimavuorausta
-  jalopuiset ulko-ovet 

FUNKTIONALISMI ELI FUNKIS 1930-1940

-  sileät koristeettomat julkisivut
-  ikkunoiden runsaus ja niiden vapaa sijoittelu
-  valkoharmaat värisävyt 
-  putkikaiteet, rautaiset ulko-ovet, tasakatot
-  isot ikkunat varsinkin alimmissa kerroksissa
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KURIKKALAISIA RAKENTAJIA

Salomon Birling vanhempi (s. 1824).
Samuel Birling nuorempi (s. 1848)
Sameli Hakola vanhempi (s. 1847)
Salomon W. Aitola (ent. Birling, s. 1870)
Sameli Hakola nuorempi (s. 1877)
Anton Hakola (edellisen veli, s. 1897)
Juho Kukkula (s. 1882)
Juho Korpela (s. 1847)

Salomon Birling vanhempi (s. 1824), puuse-
pän ja pienviljelijän poika, sai isänsä ohjauksessa 
perehtyä puusepän ammattiin.  Hänen taitonsa 
huomattiin Ylistaron kirkkotyömaalla. Sen jäl-
keen hän rakensi lukuisia aikansa parhaita asuin-
rakennuksia ja myllyjä, oli v.1863 valmistuneen 
Teuvan tiilikirkon mestari ja rakensi 1877 valmis-
tuneen Öfermarkin (Ylimarkun) puukirkon. Vii-
meisimpiä töitä oli Ylistaron kirkonkosken sillan 
rakentaminen. Birling oli myös tunnettu talvi-
sin tekemistään rukeista joita syntyi yhteensä 
930kpl. 

Samuel Birling nuorempi (s. 1848) oli isänsä 
opissa,  ja jo 16-vuotiaana alkoivat työt raken-
nusmestarina; asuinrakennuksia, erinomaisia 
tuulimyllyjä, siltoja, vesimyllyjä, sahoja. Hän kävi  
6-viiikkoisen piirustuskurssin Helsingissä. Hän 
rakensi merkittäviä siltoja kuten Parkanon Pol-
tinkoskeen, Kurikan Miedonkoskeen ja Ylistaron 
Kirkonkoskeen yhdessä isänsä kanssa. 

Laitilan nyk. Riihimäen talo on erityisen komea 
ja poikkeaa alueen perinteisestä rakennustyy-
listä. Talon rakennusmestarina on ollut Birling, 
joka mahdollisesti on ollut myös talon suunnitte-
lija. Rakennus on alunperin valmistunut v. 1875. 
Talossa on erityisen komea vellikello, jonka kellon 
sanotaan olevan peräisin Jalasjärven kirkosta. Lue 
lisää s.. 173-174.

Kurikkalaiset rakennusmestarit ovat olleet ammattitaidostaan tunnettuja laajalti 
oman pitäjän ulkopuolellakin. Heillä oli rakennuskohteita ympäri maakuntaa, 
ja he ottivat mukaansa kätevyydestään tunnettuja kurikkalaisia kirvesmiehiä, 
kivenhakkaaajia ja rakennuspuuseppiä. Tässä kappaleessa esitellään tunnettuja 
kurikkalaisia rakentajia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta:
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Sameli Hakola vanhempi (s. 1847) kehitti itse-
ään maatyön lomassa puusepäksi ja kirvesmie-
heksi. Hän rakensi omin piirustuksin ja suunni-
telmin tyylikästä ja sopusuhtaista arkkitehtuuria. 
Myllyt, sillat ja sahat olivat pääosassa. Hänen 
merkittävimpiä rakennustöitään ovat Kauhajo-
en Aron silta 1888 ja Kurikan kirkkosilta 1901.

Sameli Hakola nuorempi (s. 1877) oli aluksi 
isänsä opissa, jonka jälkeen hän kävi Tampereen 
teollisuuskoulun 1896-1898 ja valmistui raken-
nusmestariksi. Vuonna 1900 hän rakensi Kristii-
nankaupungin kansakoulun ja sähkötehtaan. 
Yhdessä Aitolan kanssa hän rakensi Alahärmän 
kivikirkon sekä korjasi useita kirkkorakennuk-
sia. Näiden lisäksi hän rakensi mm. 1914 Alavu-
den tiilikirkon, Karkun graniittikirkon 1913-1920 
sekä pankkitaloja, meijerirakennuksia sekä laati 
huomattavan määrän piirustuksia ja kustannus-
laskelmia.

Anton Hakola (edellisen veli, s. 1897) sai hänkin 
opin isältään. Harjoiteltuaan ammattia jonkin 
aikaa, hän siirtyi Tampereen teollisuuskouluun 
1900-1902. Hän toimi mm. kirkkojen korjaustöis-
sä työnjohtaja tai johti rakennustöitä. Kurikassa 
hänen töitään ovat mm. seuraavan sivun Eino-
la sekä Kurikan Työväentalo, Miedon tiilitehtaan 
johtajan Martti Kasarin asunto. viereisen sivun 
Yli-Karjanmaa/Mieto ja Lepola

Paavolan päärakennuksen suunnittelija on ol-
lut Salomon W Birling (tunnettu myöhemmin 
nimellä Aitola). Se on valmistunut v.1902 ja on 
säilynyt poikkeuksellisen alkuperäisenä. Talon 
päädyissä on voimakkaat pro! loinnit ja “kissin-
penkit” ja sisäänkäyntejä koristavat kauniit ikku-
nat. Vuorauksen maali  on kulunut, alkuperäinen 
höylätystä ponttilaudasta tehty vuoraus on teh-
ty pysty- ja vaakaosin. Lue lisää s. 121.

Muita Salomon W. Birlingin (S.V. Aitola) töitä:
. Kappalaisen pappila
. Tuiskulan koulu, vanhin osa 1903, 1920-laajen-
nus yhdessä Juho Kukkulan kanssa
. Mäki-Saari
. Rinta-Kurikka
. Kurikan Osuusmeijeri
. Miedon vanha koulu: lisätilat suunnitteli Juho 
Kukkula ja J.V. Aitola. 
. Laitila: Birling rakentaja ja mahdollisesti myös 
suunnittelija

Salomon W. Aitola (ent Birling, s. 1870) kävi 
1890-1892 Tampereen Teollisuuskoulun ja toimi 
sen jälkeen rakennusmestarina  ja urakoitsijana. 
Hän rakensi paljon erilaisia rakennuksia kuten 
vesijauhomyllyjä, kansakouluja, siltoja, huomat-
tavimpina apteekkirakennus Jalasjärvelle 1893, 
1899 Vaasan Osakepankin talo Kaskisiin ja 1918 
samalle pankille toimitalon Kurikkaan. Yhdessä 
Sameli Hakola nuoremman kanssa hän raken-
si Alahärmän harmaakivikirkon, Kurikan Osuus-
meijerin 1905 ja Kihniön puukirkon 1917.
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Juho Kukkula (s. 1882) työskenteli aluksi muurarina ja puusep-
pänä. Hän kävi Tampereen Teollisuuskoulun huonerakennus-
kurssin 1903-05. Ensimmäinen työ mestarina oli Kurikan ruko-
ushuoneen rakentaminen vesikattoon saakka (purettu). Juho 
Kukkula rakensi mm. Kurikan apteekkitalon 1912,  Kurikan juus-
tomeijerin 1922 ja 1923 hän rakensi Kurikan lakkitehtaan 3-ker-
roksisen tehdasrakennuksen, sekä useita puusiltoja. Muita hä-
nen töitään Kurikassa ovat Tuiskulan koulun laajennus 1920, 
Miedon vanhan koulun lisätilat sekä uudisti usean maatalon 
julkisivun 1900-l alkupuolella. Ala-Jyrän Juho Kukkula uudisti 
1900-l alkupuolella. Ala-Jyrän pohjalaistalo sai 1900-luvun alus-
sa kertaustyylin ihanteiden mukaisen ilmeen: ikkunakehyksiä 
korostettiin, julkisivu jaettiin vyöhykkeisiin ja punamultaväritys 
muutettiin vaaleaksi, listoitus oli tumma. Lue lisää s. 119.

Kurikkailainen rakennusmestari Anton Hakola suunnitteli ja 
rakensi Einolan alunperin vuonna 1911 itselleen. Talo on ilmei-
sesti Kurikan ensimmäinen lautarakenteinen asuinrakennus. Se 
on ulkoasultaan  ja sisäinteriööriltään alkuperäisenä hyvin säi-
lynyt jugend-talo kauniine kuisteineen, mutta vaatisi välittömiä 
ylläpitokorjauksia. Rakennukssa on toiminut myös kansakoulu 
1950-luvulla. Lue lisää s. 204.
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Valitkaa jokin mielenkiintoinen rakennus 
tai rakennusryhmä ja ottakaa selville sen 
kehitysvaiheet. Etsikää vastauksia esim. 
seuraaviin kysymyksiin: 

Koska ja miksi kohde on rakennettu?

Kuka rakensi sen ja ketä varten?

Ketkä ovat siellä asuneet ja tehneet talon 
töitä?

Millaisessa käytössä se on nykyään?

Millaiselta kohteen tulevaisuus vaikut-
taa?

Esittämistapa voi olla esim. juliste, näyt-
tely, mainos, videokooste

Yli-Karjanmaan päärakennus poikkeaa perintei-
sestä paikkakuntalaisesta rakentamisesta, sillä 
se on olemukseltaan herraskartanomainen. Pää-
rakennus on vuodelta 1918 ja sen suunnitteli-
jana on ollut Anton Hakola. Osin rakennus on 
jugend-tyylinen, mutta siinä on myös klassisia 
piirteitä. Talon kattomuoto on erikoinen man-
sardikatto, joka on yläosastaan aumattu. Kuvas-
sa kuistin jugend-tyylisiä ikkunoita ja ovia, jotka 
ovat säilyneet alkuperäisinä. Lue lisää s. 193.

Rakennusmestari Juho Korpela rakennutti ta-
lon itselleen v. 1926. Myöhemmin talo on toi-
minut suojeluskuntatalona, seurakuntatalona ja 
opettajien asuntolana. Korpelan töitä ovat myös 
Kauppalan talo ja mahdollisesti Ajokalutehdas. 
Lue lisää s. 117–118.
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AARNE ERVI KURIKASSA

Aarne Adrian Ervi, vuoteen 1935 Elers (1910 
Forssa –1977 Helsinki) oli yksi sotien jälkeisen 
ajan merkittävimmistä suomalaisista arkkiteh-
deista. Ervi valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä 
korkeakoulusta 1935. Valmistumisensa jälkeen 
hän työskenteli Alvar Aallon ja Toivo Paatelan 
arkkitehtitoimistoissa kunnes perusti oman toi-
miston vuonna 1938. Merkittävimmät ja tunne-
tuimmat työnsä Ervi teki toisaalta sodan jälkei-
sellä jälleenrakennuskaudella ja myöhemmin 
1950-luvulla varsinaisen rakennusteollisuuden 
kehittyessä. Ervi suhtautui arkkitehdin työhön 
avarakatseisesti ja kokeilevasti. Kaikkein tunne-

Vuonna 1938 Aarne Ervi sai tehtäväkseen suunnitella uuden tehdasrakennuksen Kurikan lakkitehtaalle Panttilaan. Arkkitehtuu-
riltaan se edusti selkeästi jo funktionalismia: selkeitä seinäpintoja jäsentävät yhtenäiset, vaakasuorat ikkunanauhat. Kuvassa alla 
alunperin lakkitehtaan rakennus, vasemmalla erottuu ulkoneva, pyöreäkulmainen portaikko.   

tuin Ervi lienee Tapiolan keskustasuunnitelmas-
taan, asemakaavan lisäksi Tapiolan rakennukset 
kuten keskustorni, uimahalli ja ostoskeskus ovat 
hänen suunnittelemiaan.

Aarne Ervi suunnitteli Kurikkaan vuosien 
1938 – 1960 tehdasrakennuksen, yhteiskoulun, 
kesähuvila-saunarakennuksen ja kolme asuin-
taloa. Ervin ensimmäiset työt - Panttilaan ra-
kennuttu tehdasrakennus ja kaksi yksityistaloa 
- edustavat 1930-luvun funkistyyliä ja poikkesi-
vat aikanaan huomattavasti kurikkalaisesta ra-
kennusperinteestä. Kokonaisuudessaan Ervin 
Kurikkaan suunnittelemat rakennukset heijasta-

Aarne Ervi oli yksi Suomen merkittävimmistä funkiskauden arkkitehdeistä. Kurikkaan 
Aarne Ervi suunnitteli vuosien 1938 –1960 välisenä aikana tehdasrakennuksen, 
yhteiskoulun, kesähuvila-saunarakennuksen ja kolme asuintaloa. Ervin edustamalle 
funkionalismille oli tyypillistä selkeys, yksinkertaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 
Turhana pidetty koristeellisuus karsittiin pois. Rakennusten ulkoseinät suunniteltiin 
vaaleiksi ja sileiksi, ja ikkunat sijoitettiin usein seinille nauhamaisesti.

vat hyvin maamme arkkitehtuurissa 1930-luvul-
ta lähtien tapahtunutta muutosta. 

Arkkitehdin uransa alkuvaiheessa, vuonna 
1938, Ervi sai tehtäväkseen suunnitella uuden 
tehdasrakennuksen Kurikan lakkitehtaalle Pant-
tilaan. Siitä tuli kolmikerroksinen, tasakattoinen 
tiilirakennus, jossa rakennuksen paino on lasket-
tu tukevien betonipilareiden varaan (tasakatto 
muutettu myöhemmin). Seinäpintoja jäsentävät 
yhtenäiset, vaakasuorat ikkunanauhat.  Raken-
nuksesta erottuu ulkoneva, pyöreäkulmainen 
portaikko.
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Yllä: Juho Luhtalan perheelle suunnitellun asuintalon sisäänkäynti. Yhdessä lakkitehtaan tehdasraken-
nuksen kanssa Luhtalaloiden asuintalot ovat edustaneet 1940-luvulla selkeästi funktionalismia ja poiken-
neet huomattavasti paikallisesta perinteestä. 
Alla: Aarne Ervin luonnos sisätiloista Ilmari Luhtalan taloon

Tehdasrakennuksen kanssa samoja piirteitä 
on Ervin lakkitehtaan johtohenkilöille suunnit-
telemissa kahdessa asuintalossa: Juho Luhtalan 
perheen talo rakennettiin vuonna 1939, Ilma-
ri Luhtalan perheen talo vuonna 1942.  Yhdessä 
lakkitehtaan tehdasrakennuksen kanssa Luhta-
laloiden asuintalot ovat edustaneet 1940-luvulla 
selkeästi funktionalismia ja poikenneet huomat-
tavasti paikallisesta perinteestä. 
Edellisten funkista edustaneiden asuintalojen 
sijaan arkkitehti Ervin kauppaneuvos Oiva Luh-
talalle Kurikan kirkonkylään suunnittelema talo 
on malliltaan matala asuintalo (1953, laajennet-
tu 1971). Huoneet on ryhmitetty hieman eri ta-
soihin, mutta tästä huolimatta tilat liittyvät luon-
tevasti toinen toisiinsa. Rakennuksessa on isoja 
ikkunoita ja matala kattoikkunanauha.  Sisään-
tulokatokset, takapihan oleskelualueet ja ton-
tin talousrakennus on suunniteltu - Ervin tapaan 
huolella - osaksi kokonaisuutta.  Oiva Luhtalan 
perheen talossa tiivistyvät selvästi Ervin arkki-
tehtuurin periaatteet: Arkkitehtuuri palvelee 
tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta ja kau-
neutta, olematta itsetarkoitus.  Rakennus on osa 
ympäristöään ja ympäristö – kuten piha-alue, 
puutarha, katokset ja terassit – osa rakennusta. 
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Oiva Luhtalan perheen talossa tiivistyvät selvästi 
Ervin arkkitehtuurin periaatteet: arkkitehtuuri 
palvelee tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta ja 
kauneutta, olematta itsetarkoitus.  Rakennus on 
osa ympäristöään ja ympäristö – kuten piha-alue, 
puutarha, katokset ja terassit – osa rakennusta. 
Talossa onkin isoja ikkunoita, joista luonnonvalo 
pääsee sisään ja joista maisemaa voi ihailla. Ra-
kennus jatkuu kuistina ja terasseina kohti puutar-
haa ja luontoa. 
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Kurikan yhteiskoulu oppimisympäristönä:

Tutustu johonkin Aarne Ervin rakennukseen Kurikassa. Kokoa detaljeja, materiaaleja, valaisimia ym. valokuvin, piirroksin
Keskustelkaa yhdessä mikä rakennuksessa miellyttää, mikä ei.
Verratkaa rakennusta esim. johonkin vanhempaan rakennukseen. 

Eritelkää ja vertailkaa omien ja toistenne vaikutelmia näistä eri ikäisistä rakennuksista.

Ervin motto koulurakennusten suunnittelussa oli: Avoimuutta ja valoa! Onnistuiko Ervi toteuttamaan mottoaan? Mitä muita tunnuspiirteitä oli ”er-
viläisellä” koulutyypillä?

Pohdi yhteiskoulun uusimman osan ”erviläisyyttä”. Miten uusi osa liittyy vanhaan ja miten se huomioi vanhan osan arkkitehtuuria. Toistaako se Ervin 
ideoita? Entä näkyykö ”erviläisyys” koulun piha-alueella? Tee piirros, jossa muutat yhteiskoulun uutta osaa ”erviläisemmäksi”, toteutus piirtämällä tai 
kuvanmuokkausohjelmalla.

Ervin yksityistaloissa sisustusten ja puutarhan 
suunnittelu ovat tärkeässä  asemassa osana ark-
kitehtonista kokonaisuutta.Suunnitelmiin kuu-
luu laajalti sekä erilaisia kiinteitä sisustuksia että 
irtokalusteita.Yksityistaloissa käytettiin runsaasti 
myös erilaisia puupanelointeja.

Ervin suosi materiaalikokeiluja ja teknisiä inno-
vaatioita. Kuitenkin hänen suunnittelemansa 
lukuisat saunat ja vapaa-ajanrakennukset oli-
vat verraten pieni, hyvin maaston sijoitettu ja 
enemmän perinteistä rakennustapaa kuin ark-
kitehtuuriuutuuksia edustavia. Tähän ryhmään 
kuuluu myös Ervin kauppaneuvos Luhtalalle Ku-
rikkaan 1950-luvun lopulla suunnittelema kesä-
huvila-saunarakennus Kurikan Jokienhaaraan.

 
Myös yhteiskoulu ja sen laajennus ovat Kuri-
kassa arkkitehti Aarne Ervin suunnittelutyötä. 
Yhteiskoulun ensimmäinen vaihe rakennettiin 
vuosina 1947 – 1950, laajennus eli juhlasali pää-
sisäänkäynnin länsipuolelle ja luokkatiloja ra-
kennuksen eteläpäähän, vuosina 1955 – 1956.

Ervin arkkitehtitoimisto suunnitteli maaham-
me kaiken kaikkiaan kaksitoista koulurakennus-
ta. Kurikan yhteiskoulun ensimmäinen vaihe oli 
näistä suunnitelmista järjestyksessään toinen. 
Kaikissa Ervin kouluissa toistuu pyrkimys saada 
rakennuksiin mahdollisimman syvälle luonnon-
valoa erilaisin katto- ja kattoikkunaratkaisuin 
sekä avoimien näkymien avaaminen ympäris-
töön. 

Yhteiskoulua on 1980- ja 1990-luvun korjauk-
sissa alkuperäisestä jonkin verran muutettu ja 
2012-2013 koulukeskukseen rakennettu uudis-
osa. Uutta ja vanhaa osaa yhdistää yhdyskäytä-
vä. Vanhin osa koulukeskusta edustaa kuitenkin 
hyvin sekä Ervin suunnittelutyötä että 1950-lu-
vun arkkitehtuuria ja rakennustapaa.  Parhaiten 
rakennuksen alkuperäinen luonne tulee esille 
Kurikantien ja Paulaharjutien suunnasta katsot-
taessa.



72   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN KIRJOA

KUISTIEN KIRJOA

Kuistin tehtävä on suojata sisääntuloa. Yksin-
kertaisimmillaan suojan antoi kannattimien va-
rassa yksinkertainen katos tai satulakaton katta-
ma avoin kuisti,  jota kaksi tolppaa kannattelivat. 
Vähitellen kuisti sai lattian ja ympärilleen seinät 
sekä molemmin puolin penkit, joissa saattoi le-
vähtää. Umpikuisti oli eräänlainen välitila ulko- 
ja sisätilan välissä. Se suojasi sateelta ja lumelta 
ja sitä voitiin käyttää ruuan- ja vaatteidensäily-
tykseen. 

Kuistit yleistyivät Pohjanmaalla 1800-luvun 
lopussa ja 1900-luvun alussa, jolloin niitä lisät-
tiin vanhempiinkin taloihin. Varakkaan talon si-
säänkäyntiin kiinnitettiin huomiota, kuistilla oli 
tärkeä rooli julkisivussa ja komea kuisti viestitti 

AVOKUISTIT ovat vanhimpia säilyneitä asuinrakennusten kuisteja. Kurikassa  avokuistit ovat harvinaisia, Jurvan Koskimäen avokuisti (alla keskellä) 
lienee niistä vanhin. 

Yleisempi kuistimalli on klassinen, YKSI- TAI 
KAKSIKERROKSINEN UMPIKUISTI, jossa on 
satulakatto. Näissä kuisteissa on ovi keskellä 
kuistin julkisivua ja oven molemmin puolin ik-
kunat. Toisessa kerroksessa on päätykolmiossa 
ikkuna, räystäissä on vahva listoitus ja usein kis-
sinpenkit. Kuisti on usein sijoitettu epäsymmet-
risesti edes jonkin verran keskiosasta sivulle. 

talon asemasta. Kuistin malli noudatti rakenta-
misaikansa rakennustyyliä, vaikutteita saatiin ja 
haettiin ja siksi kuisti poikkesi usein varsinaisen 
rakennuksen tyylistä. Kuisti oli kevytrakenteinen 
ja helposti uudistettavissa. Kuisti myös maalat-
tiin usein muusta rakennuksesta poikkeavalla 
värillä.

Empirestä vaikutteita saaneissa kuisteissa on 
usein satulakatto, vahva räystäslistoitus ja lunet-
ti-ikkuna pariovien yläpuolella. 1800-luvun  lo-
pulta alkaen paikalliset  kuistityypit yleistyivät 
ja kylänikkarien kädenjälki näkyi. Korkeat kak-
sikerroksiset umpikuistit yleistyivät 1900-luvun 
alkukymmeninä. Sisäportaat voitiin nyt siirtää 
kuistiin ja kuistin yläkerta saatettiin sisustaa ke-

sähuoneeksi. Uusgotiikka toi viisisivuisia eli mut-
terikuisteja. 

1900-luvun puolivälin jälkeen kuisti muuttui 
vähitellen koristeellisesta ja edustavasta entistä 
käytännöllisemmäksi. Kuistiin lisättiin toiminto-
ja, kuten kosteita tiloja ja pannuhuone. Se muut-
ti kuistin umpinaiseksi ja laajensi sitä. Julkisivu-
muutokset muuttivat kuistin ja samalla talon 
luonnetta. Kuistin eristämisen yhteydessä me-
netettiin sen luonne ja koko talon tunnelmasta 
katosi jotain oleellista. 

Rakennustapa vaihtelee Kurikan eri puolilla, 
erityisen selvästi se näkyy kuisteissa. Kuisti on 
osa talon historiallista kehitystä ja se kannattaa 
säilyttää sellaisenaan. 
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KAHDELLA SISÄÄNKÄYNNILLÄ VARUSTETTUJA KUISTEJA on Kurikassa runsaasti.

Kuisti voi olla myös  kahden harjakattoisen kuistin yhdistelmä, 
jolloin kuistien välissä on usein pulpettikattoinen umpiosa.

ERIKOKOISET KUISTIT VIEREKKÄIN 
Toisinaan pienempi kuisti on voitu sijoittaa talon syrjäisemmälle lyhyelle julkisivulle piikojen käyttöön ja prameampi kuisti ylväästi näkyville isäntävä-
elle ja vieraille. Yhden rakennuksen kaksi kuistia voivat olla myös keskenään täysin samanlaisia tai täysin erilaisia. Rakennus on voitu jakaa kahdeksi asun-
noksi, jolloin molemmille asukkaille on oma sisäänkäynti, mikä on yksi syy myös kaksiovisille kuisteille.

KAKSIKERROKSISET UMPIKUISTIT
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MASSIIVISET JA LEVEÄT KUISTIT
Kurikan alueella on myös havaittavissa perin 
massiivisia ja leveitä kuisteja, jotka ovat muu-
hun rakennukseen verrattuna suhteettoman 
suurikokoisia.

Vasemmalla oleva kuisti on lähes rakennusken levyinen ja korkea sekä alaosastaan levennetty.
Oikealla on leveä, pulpettikattoinen, lähes koko julkisivun levyinen kuisti, jonka leveiden pariovien päällä 
on aumakattoinen poikkipääty.

ULKONURKISTA VIISTETYT KUISTIT
Pohjakaavaltaan suorakulman muotoisia kuisteja, joissa ulkonurkat on viistetty keskeltä löytyy 
Kurikasta muutama. Tyylipuhtaita uusgoottilaisia piirteitä löytyy myös ikkunoissa ja koristelistoissa.

MUTTERIKUISTIT ovat Kurikassa harvinaisia. Naapurikunnassa Maalahdessa yleisiä mutterikuisteja edustaa Niemenkylässä sijaitseva Mattilan pääraken-
nuksen kuisti (kuvassa alhaalla vasemmalla). Kuistin ikkunalistat ja räystäskoristelut edustavat nikkari-iloa.  Alhaalla oikealla olevan Ala-Jyrän 5-kulmaista 
kuistia kattaa monilappeinen katto. 

Kurikassa PULPETTIKATTOISET KUISTIT ovat 
usein sijoitettu rakennuksen keskelle, ne ovat 
yksikerroksisia ja suhteellisen pieniä.
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KOLMILAPEKATTOINEN KUISTI, JOSSA  ON 
VASTAHARJA ELI FRONTONI

Rakennus on alun perin kappalaisentalo ja tar-
kasti katsoen kuistin katto on harjakatto, mikä 
on päästään aumattu usealappeiseksi. Oven ylä-
puolella on pieni harjakattofrontoni..

Kuvassa yhdistyy kuistin pulpettikatto muun ra-
kennuksen kattoon ja harjakattoinen korkea 
frontoni symmetrisesti keskellä rakennusta antaa 
massan tuntua rakennukselle.

Perinteisiä AUMAKATTOISIA YKSIKERROKSISIA KUISTEJA esiintyy laajalti paitsi koko maassa, myös Kurikassa. Kurikassa kuistit ovat erikokoisia ja 
kattokulmat vaihtelevat.

Kurikan Rintasaarentiellä sijaitsevan, vuonna 
1912 rakennetun rakennuksen kaksikerroksisen 
umpikuistin harjakatto on päästään aumattu ja 
päätykolmiossa on kattokaltevuutta seuraava ik-
kuna. 
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POIKKEUKSELLISET KUISTI
Toinen poikkeuksellinen avo- ja umpikuisti-
yhdistelmä on vanhan Jurvan kirkonkylässä. 
1900-luvun alun vanhassa koulu- tai asuinra-
kennuksessa on taitekattoinen kuisti, joka on 
päästään aumattu. Rakennelmassa on suojaisa 
L-muotoinen avokuistiosuus ja pieni umpikuisti 
sisäänkäynnin kohdalla. Avokuistiosan räystäät 
ovat koristeltu sopimaan yhteen kaiteen kanssa. 

Kurikasta löytyy myös erikoisia avokuisteja eri aikakausilta. Kuvassa alhaalla vasemmalla oleva ju-
gend-henkinen kuisti on Anton Hakolan suunnittelema ja vuodelta 1906.  Siinä on loivakattoinen au-
makatto ja poikkeuksellisen koristeellisesti nikkaroidut räystäskoristeet sekä pylväät. Oikeanpuoleisen 
aumakattoisen kuistin koristeet ovat aiheiltaan klassistisia, kuisti on avo- ja umpikuistin yhdistelmä.

Kuvassa oikealla suojaisampi klassinen avokuisti 
ja vasemma Anton Hakolan suunnitteleman ju-
gend-tyylisen rakennuksen kuisti. 

JUGENDHENKISET KUISTIT

Kansanperinteestä ammentavalle jugend-ajal-
le ominaista oli yhdistää isoja ja pieniä ruutuja 
keskenään. Esimerkiksi yksi iso lasi toimi ‘näkö-
alaruutuna’ ja siihen liitettiin pienemmpiä ‘tun-
nelmaruutuja’. Lasi oli kallista, ei työ, ja  moniruu-
tuinen ikkuna ei siksi ollut rakentamisaikanaan 
kallis ikkuna.
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LOIVAKULMAINEN PULPETTIKATTO

Eräs poikkeuksellinen piirre kuistityyleissä on 
kuisti, jossa pulpettikatto laskeutuu loivem-
massa kulmassa kuin muussa rakennuksessa 
harjalta asti kuistin katteeksi. 

YHDISTELMÄKUISTIT

UMPI- JA AVOKUISTIN YHDISTELMÄ

Kahden satulakattoisen umpikuistin ja niiden vä-
lissä olevan lapekattoisen avokuistin yhdistelmä 
on Kurikassa harvinainen. Esimerkki on Oppaan-
mäeltä. 

Ulkonevan poikkipäädyn sisänurkissa olevat au-
makattoiset tai lapekattoiset kuistiesimerkit ovat 
Jurvasta. Vasemmanpuoleinen  Jurvan keskustas-
ta  2013 puretusta Hautalan talosta, keskimmäi-
nen ja oikeanpuoleinen Kangastien varrelta.

SISÄÄNVEDETTY AVOKUISTI

Kurikassa harvinainen sisäänvedetty avokuisti 
löytyy Kahilanmäeltä.

Marianne Koskimies-Envall

Kuistin pulpettikatto voi olla myös rakennuksen 
muun katon jatkeena harjalta asti.

KUISTIN KATTONA JATKETTU LAPE
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Koiviston koivukujan neljä vuodenaikaa

PIHAPIIRISTÄ PUUTARHAKSI

Pohjalainen pihapiiri oli pitkälle 1800-luvulle yksinkertainen, ehkä talon nur-
kalla kasvoi pihapihlaja, kaivopolun varressa komea metsäruusu, lähimet-
sästä siirretty. Suomeen puutarhakulttuuri tuli luostareiden kautta. Vaikutteet 
levisivät vähitellen kartanoista ja pappiloista talonpoikaisiin ympäristöihin, 
rautatie- puistot vaikuttivat ympäristössään. Vasta 1800-luvun lopulla tulivat 
istutetut puut pihoille ja teiden varsille ja marjapensaat pihoille. Vähitellen kas-
vitarhat alkoivat olla soveliaita myös talonpoikien lasirivien alla. Viljelykset, lai-
tumet, pihapiiri ja puutarha rajattiin toisistaan puuaidoilla, riukuaita oli vanhin 
ja yleisin aitatyyppi. 
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Pihapiirit ovat olleet usein aidattuja, vanhat  säleaidat ovat nykyään harvinaisia. Siellä täällä Kurikassa ja Jurvassa näkee vielä lohkottuja porttikiviä, portit ovat hävin-
neet. Kuvassa alinna vasemmalla säleaitaa Tupen entisen koulun ympärillä , keskellä Jurvan entisen pappilan porttti ja oikealla Latva-Reinikkaa rajaava säleaita.

Sisääntuloa korostaa Kurikassa usein koivukuja, kuusiaidat ovat seudulla harvi-
naisia. Perinteiseen pihapiiriin kuuluvat juhannusruusu ja suviruusu ovat yleisiä, 
pitkään koristekasveina viljellyt iirikset, malvat ja pionit ovat tyypillisiä perin-
neympäristön koristekasveja. Kevään ensimmäisiä kukkia ovat laajoiksi kas-
vustoiksi levinneet ja pitkään viljellyt kevätesikot ja lemmikit ja vuosi vuodelta 
rehevöityvät talonpoikaiset narsissimättäät. Niitä seuraavat iirikset, lupiinit ja 
erilaiset liljat kuten keisarinkruunu ja varjolilja. Muita vanhojen pihojen koris-
tekasveja ovat suopayrtti, lehtosinilatva, palavarakkaus, särkynyt sydän, ukon-
hattu, kultapallo ja syysleimu.

ylärivi: päivänlilja, akileija, sinileimu, varjolilja
keskirivi: särkynyt sydän, morsiusleinikki, kartanoruusu, helmililja
alarivi: harjaneilikka, lemmikki, etelänkevätesikko, siperiankurjenmiekka
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KOULUT 

Kurikka

Vanha Kankaan koulu, hoitokoti 
Värttinä, Kankaantie 23 

Kurikan ensimmäinen kansakoulu, kirkonky-
län koulun päärakennus valmistui 1882. Tällöin 
käynnistyi valmistava koulu ja ylhäisempi kansa-
koulu Kurikassa. Koulurakennuksen suunnitte-
li ja rakensi Juho Heikki Salomoninpoika Nisula 
eli Nisu-Mooni. Koulua on käynyt mm. Samuli 
Paulaharju. Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 
1921, uudessa koulupiirijaossa kirkon koulupii-
ristä erotettiin Kankaan koulupiiri. Kouluraken-
nusta laajennettiin 1930-luvulla. Kun kirkonky-
lään valmistui uusi koulu vuonna 1935, koulun 
nimi muuttui Kankaan kouluksi. Piirijakoja järjes-
teltiin uudelleen 1951, jolloin yhdistettiin Kan-
kaan ja Jyllin piirit, uusi koulurakennus valmistui 
1961 syksyllä ja sen valmistuttua vuonna 1962 
vanha koulurakennus poistettiin koulukäytös-
tä Sodan aikana koulu toimi sotasairaalana ja 
1962-69 oli ammattikoulun käytössä ja viereisen 
Sampolan varastona. Vuonna 1975 koulu siirtyi 
yksityisomistukseen ja 2000-luvun taitteesta ti-
loissa toimii kehitysvammaisten hoitokoti Värt-
tinä. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä 
asussaan, Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi 
F.V Rekolan suunnittelema luonnonkivi/tiilinen 
talousrakennus vuodelta 1939.

Entisen Koiviston kansakoulun 
alakoulu, Liuhtarinkuja 3 

Viitalan ent. koulu, Viitalantie 

Viitalan entisen kansakoulun pihapiiri muodos-
tuu kahdesta koulurakennuksesta ja pitkästä va-
rastosta. Vanhin koulurakennuksista on valmis-
tunut 1903 ja sen on suunnitellut Salomon W 
Birling, joka piirsi kaikki Kurikan koulut tähän ai-
kaan.

Ulkonäöllisesti koulurakennus poikkeaa 
muista. Se on rungoltaan hyvin pitkä ja vain 
1-kerroksinen. Ikkunat ovat ristikarmillisia, mu-
kana niin 6- kuin 9- ruutuisia. Toiseen päätyyn on 
mahdollisesti myöhemmin lisätty 1 huone, jossa 
katto kulkee hieman alempana. Poikkeavan ra-
kennuksesta tekee suuri ja ilmava avokuisti, jos-
ta on 2 sisäänkäyntiä. Kuistia kiertää tyylitelty 
balusteriaita ja räystään kanssa yhtenäisessä lin-
jassa jatkuvaan pulpettikatokseen on tehty kol-
mion malliset frontit molempien sisäänkäyntien 
aukkojen kohdalle. Toisessa sisäänkäynnissä on 
säilynyt alkuperäinen 3-peilinen pariovi, jonka 
yläpuolella on 2-ruutuinen kamanaikkuna. Toi-
nen sisäänkäynti lienee uusittu.
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Uudempi koulurakennus on valmistunut n. 
30 vuotta vanhempaa myöhemmin ja muis-
tuttaa Juho Kukkulan kädenjälkeä. Se on mas-
saltaan lyhempi ja korkeampi, 1,5 kerroksinen. 
Runko lienee tasakertaan lyhytnukkaista hirt-
tä. Rakennuksen nurkkien laudat ovat leveät ja 
näyttävät. Rakennuksessa on käytetty runsaasti 
Kukkulan suosimia klassisia tyylipiirteitä ja epä-
symmetrisiä aukotuksia. Pihapiiri on hieno  ja 
varsin autenttinen kokonaisuus. 

Tuiskulan koulu, Vaasantie 126 

Tuiskulan kylä kuului aluksi Koiviston koulu-
piiriin, mutta koska joki sijaitsee kylien välissä, 
koulumatkat olivat hankalia ja pian perustettiin 
Tuiskulaan oma koulu, joka aloitti toimintansa 
syksyllä 1903. Piirustukset laati rakennusmesta-
ri S.V. Birling. Alakoulurakennus valmistui 1937.  
Rakennuksille ei tehty suurempia korjauksia en-
nen vuoden 1982 peruskorjausta. Tällöin muu-
tettiin puukoulun alakerran asunto opetustiloik-
si ja purettiin lähes kaikki pystyuunit, joita oli 
ollut yhteensä 14. Korjauksen yhteydessä muu-
tettiin myös kuisteja sekä uusittiin ulko-ovet. 
Kuistien sisäportaat täytettiin ja vanhat porras-
kivet poistettiin. Myös kaksoisovet korvattiin uu-
denaikaisilla ja ulkorakennukset purettiin, vain 
sauna on alkuperäinen. Samalla piha-alueita rai-
vattiin ja vanhoja istutuksia poistettiin. Puutar-
hassa on alun perin ollut samanlainen kaivohuo-
ne kuin entisellä Kankaan koululla, mutta se on 
hävinnyt 1920-1936. Piharakennuksia on ollut 
useita. Tuiskulan koulussa opetus jatkuu vuonna 
2014, oppilaita on 47.  (sr-2)

Luovan vanha koulu, Jokitie 5

Kurikan toiseksi vanhin kansakoulu rakennettiin 
Luovankylän Köykkälänniemelle valtion koulu-
mallipiirustusten mukaan, joita opettaja Sarve-
la hieman muunteli. Rakennuksen sanotaan ole-
van Salomon Hakolan (vanhempi) rakentama ja 
se valmistui vuonna 1894  ja aloitti toimintan-
sa aluksi yksiluokkaisena. Tällöin pihan puolella 
oli kaksi lasikuistia. Kouluun on ollut kulku en-
nen rakennuksen luoteispuolelta. Koulu muut-
tui kaksiopettajaiseksi vuonna 1920 ja kolmi-
opettajaiseksi vuonna 1926, jolloin rakennusta 
laajennettiin lisäsiivellä lounaaseen päin. Suun-
nitelmat teki Sameli Hakola. Kuisti opettajien 
asuntopäätyyn uusittiin ilmeisesti 1960 -luvul-
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Myllykylän ent.koulu, Myllykyläntie 204
Katso sivu 177.

la. Rakennus poistui koulukäytöstä vuonna 1983 
uuden Luovan koulun valmistuttua ja on ollut 
tämän jälkeen pääosin tyhjillään. Vain opettajien 
asunnot ovat olleet asuinkäytössä. Kurikan kau-
punki lahjoitti koulurakennuksen Luovan nuo-
risoseuralle 1985. Pihalla ollut ulkorakennus on 
purettu heikkokuntoisena 1990 -luvun alussa. 
Rakennus on yksityisessä omistuksessa ja tällä 
hetkellä vailla selkeää käyttöä. 

Salon ent. koulu, Salonkyläntie 128

Salonkylän entinen koulu on edustava esimerkki 
1930–luvun koulurakennuksista ja F.V. Rekolan 
suunnittelema. Tiilipintaisena se poikkeaa Kuri-
kan muista kouluista, jotka ovat joko puuraken-
teisia tai rapattuja. Julkisivussa erottuvat mm. 
symmetrian vaatimat valeikkunat. Koulu valmis-
tui 1930 ja sitä remontoitiin 1981 ja 1990–luvun 
alussa. Opetus päättyi vuonna 1997. Tiloissa toi-
mii nykyään Salon päiväkoti. Koulu on säilyttä-
nyt alkuperäiset piirteensä.. 

Miedon vanha kansakoulu, Tehtaantie 2 
Katso sivu 202.

Miedon ent. alakoulu
Katso sivu 201.

Korvenkylän ent. koulu, nykyisin 
kylätalo, Korvenkyläntie, rakennettin 
vuonna 1952 arkkitehti Viljo Saarisen 
suunnitelmin ja koulutyö päättyi 1995.

 RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA   !   87KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN KIRJOA

Säntin koulu, Myllytöyräntie 33

Säntin alakoulu on rakennettu 1927/1929 Frans 
Rekolan piirustuksin. Koulu sijaitsee pienessä 
metsikössä, hieman sivussa kylän pääraitista. L-
mallisen koulurakennus koostuu lyhytnurkkai-
sesta hirsirungosta ja rankorakenteisesta laa-
jennusosasta. Vuoraus on pystypaneelia, nurkat 
harkkopaneloitu, räystäät  koteloidut, nurkissa 
on kissinpenkit. Uudempi 2-kerroksinen kou-
lurakennus on vuodelta 1950 ja ajalleen tyy-
pillinen. Pihapiirissä on lisäksi F. Rekolan suun-
nittelema ulkorakennus vuodelta 1930. Säntin 
koulussa koulunkäynti jatkuu vuonna 2015.

Lohiluoman ent. koulu, Mietaantie 569
Katso sivu 186.

Kampin ent. koulu, Selkätie 199

Koulurakennus valmistui vuonna 1924 ja ope-
tus siirtyi kiertokoulutuvasta, jossa koulu oli 
toiminut vuodesta 1921. Koulussa oli kaksi ylä-
koulun ja yksi alakoulun luokkaa sekä asunnot 
siipiosassa. Lisäksi ullakolla oli kesähuoneita. 
Koulu oli aluksi hirsipintainen ja katoilla oli lyh-
dyt kohdakkain molemmilla lappeilla. 1970-lu-
vun lopun muutostöissä osa asunnoista otettiin 
opetuskäyttöön ja mm. uunit purettiin. Ulkovuo-
raus muutettiin pystyrimalaudoitukseksi, teh-
tiin nurkkapilasterit, samalla lisättiin koristelis-
tat ikkunoiden yläpuolille ja ulko-ovet uusittiin. 
1990 koulu muuttui kolmiopettajaiseksi ja enti-
set asuintilat otettiin opetuskäyttöön. Koulun-
työ Kampin koululla päättyi vuonna 2007 ja se 
on nykyään yksityisomistuksessa.

Juonenkylän ent. koulu
Katso sivu 194.

Polven ent. koulu, Polvenkyläntie 31
Katso sivu 199.
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Paulaharjun koulu, ent. Kirkon koulu
valmistui vuonna 1955, sen suunnitteli arkkitehti Veikko Nortomaa

Kurikan yhteiskoulu

Yläkoulun A-puoli valmistui 1950 ja laajennus 
1956, suunnittelijana arkkitehti Aarne Ervi. Lue 
lisää sivulta 71.

Yläkoulun B-puoli valmistui vuonna 1970, 
suunnittelijana arkkitehti Veli Nortomaa.

Lukio valmistui vuonna 1968, sekin Veikko 
Nortomaan suunnitelmin.

Vuosina 2012-2013 koulukeskukseen tehdyn  
uudisosan suunnitteliArkkitehtitoimisto Kirsti 
Kanerva Ky 

Oppaanmäen ent. koulu, 
Oppaanmäentie 348

Sameli Hakolan suunnittelema Oppaan koulu 
rakennettiin vuonna 1922. Rakennus jäi koulu-
käytöstä kun Oppaan koulu valmistui 1980-lu-
vun alussa. Entinen Oppaan koulu on nykyään 
yksityisomistuksessa.

Kurikan kaupungin kuvakokoelmat

Kurikan kaupungin kuvakokoelmat

Koulutuskeskus Sedu, ent. Kurikan ammattikoulu
Arkkitehtitoimisto Pyykkö & Lehtiluodon sunnittelema ammattikoulu 
valmistui vuonna 1970. Suunnitelmat koulun uusimiseksi ovat edenneet 
ja uudisrakenusten tieltä ollaan purkamassa pääsosa 1970-luvulla val-
mistunutta koulutuskeskusta.
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Jurva

Reinin koulu, Kauppakatu 27

Entinen kirkonkylän koulu, nykyinen Reinin 
koulu sijaitsee Jurvan keskustan läpi kulkevan 
Kauppakadun varrella, kirkkoa vastapäätä. Se 
on rakennettu 1926 kirkonkylän kansakouluksi. 
Vuodesta 1958 lähtien rakennuksessa oli kansa-
laiskoulu. Sen jälkeen se on ollut pääasiassa Jur-
van kansalaisopiston (vuodesta 1966) ja yläkou-
lun käytössä. Komea koulurakennus on pitkin 
nurkin salvottu suuri hirsirakennus, joka on säi-
lynyt varsin alkuperäisessä asussa. Väritykseltään 
se on kelta-valkoinen, kauttaaltaan peiterima-
laudoitettu ja katto on katettu tiilin. Ikkunat ovat 
lähes kauttaaltaan 6-ruutuisia, ainoastaan kuisti-
en välissä on suurempia, 12-ruutuisia ikkunoita. 
Pitkällä sivulla on 2 yksikerroksista satulakattois-
ta avokuistia. Kohde vaikuttaa hyväkuntoisel-
ta ja on edelleen aktiivisessa käytössä. Pihapii-
ri on avoin, lähinnä paikoitusaluetta. Se on osa 
edustavaa kulttuuriympäristöä samassa pihassa 
sijaitsevan Kaunismäen ja vastapäätä olevan kir-
kon ja sen rakennusten kanssa.

Sella, Jurvan veistokoulu

Veistokoulu Jurvassa aloitti toimintansa 1911, 
aluksi Lammin talossa kirkonkylässä. Koulu oli 
perustettu ”pääasiallisesti huonekalujen kehit-
tämiseen”. Kotiteollisuuskoulujen avulla halut-
tiin parantaa tilattoman väestön käsityötaitoa ja 
tuottaa ammattimaisia käsiteollisuuden harjoit-
tajia. Koulu toimi eri puolilla Jurvaa vuokratilois-
sa,  suuri osa opiskelijoista oli jurvalaisia. Opiske-
lujen jälkeen heistä suuri osa jäi Jurvaan ja ryhtyi 
harjoittamaan puusepän ammattia. Veistokou-
lun aktiivista aikaa oli 1940-luku kun rintamal-
ta palaavat miehet ilmoittautuivat opiskelijoiksi. 

Koulutalon rakentaminen tuli ajankohtaisek-
si kun 1949 perustetut kutoma- ja ompeluosas-
to oli saatu hyvään vauhtiin. Arkkitehti Toivo Sa-
lervo suunnitteli 1956 valmistuneen koulutalon, 
koulu siirtyi kunnan  omistukseen 1962. Sitä laa-
jennettiin arkkitehti Sulo Kalliokosken piirustuk-
sin 1967, asuntola saatiin 1978 ja puutyöosasto 
pääsi uuteen rakennukseen 1979. Opistotasoi-
nen opetus alkoi Jurvassa 1983 ja Jurvassa toi-
mi Seinäjoen ammattikorkeakoulun käsi- ja tai-
deteollisuusalan ammattikorkeakouluyksikkönä 
vuodesta 1999. Nikkarikeskus myöhemmin Si-
sustuskeskus Sella tarvittiin kehittämään huo-
nekalualaa. Arkkitehtuuritoimisto Mäki-Marr-
tusen suunnittelema Sella valmistui 2004 ja on 
tehty pääsosin puusta. 

Päätös amk-tasoisen opetuksen lakkauttami-
sesta Jurvassa tehtiin 2012 ja 2014  tiloissa toimii 
mm. kaupungin asoita hoitava Jurvan palvelupis-
te ja siellä on kaupungin työntekijöiden työtiloja 
sekä väliaikaiset terveyskeskuksen väistötilat.
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Pyörnin ent. koulu, Pyörnintie 8

Pyörnin ja aikaisemmin Peltolan kansakoulu 
on perustettu 1927. Koulurakennus on tasaker-
taan varsin matala ja leveä, kattokulma on loi-
va ja molemmin puolin pitkällä sivulla on leveä 
ja korkea frontti ja hieman kattoa korkeampi 
poikkipääty.Räystäissä on voimakkaat pro! loin-
nit ja kissinpenkit. Myös nurkkalaudat ovat ko-
rostetun leveät Sisäänkäynti on Vaasantien puo-
leiselta seinustalta. Koulunkäynti päättyi 1975. 
Pyörnin entinen koulu on nykyään yksityisomis-
tuksessa ja siinä toimii puutyöverstas. 

Koskimäen ent. koulu Niemenkylän ent. koulu, 
Toivola, Niemenkyläntie 337 

Katso sivu 237.

Tupen ent. koulu,  Teuvantie 507

Koulunkäynti Tupenkylässä alkoi 1921 kun-
nan omistamassa Hangasluoman talossa. Kou-
lun aloitti silloin 45 oppilasta. Uusi koulu saatiin 
1936. Syksyllä 1945 kouluun saatiin keittolara-
kennus. Koulu toimi sotien aikana  myös sota-
sairaalana. Sitä on peruskorjattu 1986-87. Ulko-
rakennus muutettiin nuoriso– ja kerhotiloiksi 
1990-91 ja arkkitehti Jorma Panu laati koululle 
ulkoaluesuunnitelman 1987, molemmat hank-
keet  on toteutettu talkootyönä. Vuonna 2005 
koulutoiminta lakkasi ja nykyinen omistaja osti 
kohteen. 

Tainuskylän ent. koulu, 
Harjunpää, Tainuskyläntie 240

Katso sivu 272.

Koskimäen koulu aloitti Yläkosken talossa jo 
1910-luvulla. Kuvassa oleva Koskimäen koulu 
rakennettiin vuonna 1927. Opetus siellä päät-
tyi vuonna 2007 ja entisen koulun tiloihin siirtyi 
varhaiskasvatuksen yksikkö. Toiminnan siirryttyä 
entiselle kunnantalolle, kaupungin omistuksessa 
oleva talo jäi tyhjilleen. 
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Metsäkylän ent. koulu, 
Mieltylä, Metsäkyläntie 490

Entiseen Metsäkylän kouluun on nykyisen omis-
tajan toimesta tehty mittava remontti ja se on 
nykyään asuinrakennus. Omistaja asuu pihapii-
rissä olevassa 1950-luvulla rakennetussa koulun 
lisärakennuksessa ja koululla asuu vuokralainen. 
1900-luvun alussa rakennettu koulu on leveäh-
kö, rungoltaan matala ja leveä ja erittäin kor-
keakattoinen. Piha on laaja ja asfalttipintainen, 
koulumaisuus pihapiiristä on jo hävinnyt. Met-
säkylän kouluna toiminut rakennus on valmis-
tunut vuonna 1924 ja lisärakennus 1956. Kou-
lunkäynti päättyi 2002 ja koulu siirtyi nykyiselle 
omistajalle, mittava remontti tehtiin 2003. 

Peuran koulu, Peurantie 5

Jurvan lukio ja yläkoulu, Koulutie 7

Sarvijoen ent. koulu, Opintie 17

Sarvijoen entinen koulu sijaitsee näkyvällä pai-
kalla Sarvijoentien itäpuolelta pienen lenkin te-
kevän Opintien alussa. Se on satulakattoinen ja 
tiilirunkoinen, valkoiseksi rapattu rakennus, jon-
ka itäpäässä on hieman kapeampi osa. Ikkunoi-
ta on kahdessa kerroksessa. Pohjoispuolella ik-
kunat ovat pienempiä ja yksinkertaisempia kuin 
eteläpuolella, jossa osa ikkunoista on suurempia 
ja karmit epäsäännölliset ristikarmilliset. Sarvi-
joen koulu on perustettu v. 1900. Vanhan tilalle 
rakennettu uusi koulu otettiin käyttöön vuon-
na 1953 ja se  tehtiin 100:lle oppilaalle, joinakin 
vuosina oppilasmäärä jopa ylittyi. Koulukäynti 
lakkasi vuonna 2007, tiloissa toimii päiväkoti ja 
kansalaisopiston piirejä. 
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MUSEOT

Kurikan Kotiseutumuseo, Museotie 19

Kurikan Pitäjänmuseoyhdistys perustettiin 
vuonna 1935 ja Latva-Kurikan vanha paapantu-
pa siirtyi museotaloksi Pölhölän- eli Sarbergin-
mäelle 1937–38. 

Toiminta oli aluksi vaatimatonta. Syksyllä 
1944 Kurikan yhteiskoulu luovutti tilansa soti-
lassairaalaksi ja pitäjänmuseoyhdistys joutui an-
tamaan museon yhteiskoulun käyttöön. Vuosi-
na 1950–55 asemanseudun kansakoulu toimi 
museorakennuksessa. Pitäjänmuseoyhdistys 
muutti nimensä Kurikka-Seuraksi 1955 ja mu-
seon ovet voitiin avata jälleen yleisölle heinä-
kuussa 1965. Museonmäelle siirrettiin Panttilan 
paja (rak.1856) 1967, Myllykylän mylly (vuokra-
myllynä 1960-luvun alkuun) 1979, Harju-Säntin 
aitta 1980, Rinta-Kiskon/Kiskolan talo 1986, kap-
palaispappilan aitta 1990 ja Ala-Säntin luhtalato 
2007. Kiskolan talon valmistuminen kotiseutu-
taloksi mahdollisti museon ympärivuotisen toi-
minnan. Harju-Säntin 1794 rakennettu vilja-aitta 
on museon pihapiirin vanhin rakennus. Se kuu-
lui alun perin Yli-Säntin tilaan, josta se siirrettiin 
päätilasta 1888 lohkottuun Harju-Sänttiin. Kap-
palaispappilan aitta on kuulunut vuonna 1916 
rakennetun Kurikan kappalaisen pappilan piha-
piiriin. Sen rakentamisvuosi on 1904.  Kotiseu-
tutalo on vuonna 1867 rakennettu Rinta-Kiskon 
päärakennus, joka perimätiedon mukaan pys-
tytettiin ensimmäisen kerran Kiskonniemeen 
1700-luvulla. Se on tyypillinen kurikkalainen 
talonpoikaistalo. Sen siirto aloitettiin vuonna 
1986, ja vuodesta 1988 talo on toiminut kotiseu-

tutalona, jota vuokrataan häiden ym. perhejuh-
lien pitopaikaksi. Yläkerrassa on vaihtuvia näyt-
telyitä.

Arkkitehti Timo Hakamäki suunnitteli Mu-
seonmäen kesäteatterin ja katsomon talonpoi-
kaistyyliin, joista jälkimmäinen valmistui kesällä 
2007. Ala-Säntin luhtalato kohosi museonmäel-
le 2007. Vesitorni valmistui Kurikkaan 1951, vesi 
siihen otettiin Jalasjoen ja Kauhajoen yhtymä-
kohdasta. Vedenjakelu ulottui asemanseudulle 
ja kirkonkylän keskustaan. Kurikka-Seura lunas-
ti vesitornin 1970-luvun lopulla yhdellä ainoal-
la markalla. Se on toiminut paitsi kesäkahvilana 
myös näkötornina.

Kurikka-Seura ry:n toimintaa tukevat talou-
dellisesti kaupungin kulttuuritoimi, kurikkalaiset 
yritykset, yksityiset ja yhteisöt. Kotiseututalon 
rakentamista on avustanut opetusministeriö ja 
Kurikan kaupunki. Julkaisutoiminnan selkäranka 
on vuodesta 1970 lähtien julkaistu Kurikan Jou-
lu. Kotiseututyön perusvoima on edelleenkin va-
paaehtoisessa talkootyössä.

LUE LISÄÄ: http://www.kurikka-seura.! /
nayttelyt/rakennukset/

LUE LISÄÄ: http://www.kurikka-seura.! /historia
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Jyllinkosken sähkölaitosmuseo, 
Jyllinkoskentie 12 

Jyllinkosken sähkö Oy perustettiin 1912. Jo seu-
raavana vuonna aloitettiin rakennustyöt Sameli 
Hakola (nuor.) ja Kustaa Vanhalan johdolla. En-
simmäinen lamppu syttyi 16.12.1913. Sähkölin-
ja ulottui Mietaalta Seinäjoelle ja Luovan kylälle. 
Kysyntä kasvoi eikä laitos kyennyt toimittamaan 
sähköä kaikille halukkaille. Vuonna 1922 voima-
laitosrakennusta laajennettiin tielle päin ja ra-
kennettiin torni, josta kaapelit lähtivät. Vuonna 
1937 rakennettiin metallipaja ja 1953 tilajärjes-
telyjen ansiosta koneenkäyttäjät saivat uudet ti-
lat. 1970 valmistui Pitkämön tekoallas ja sähkön 
tuottaminen loppui Jyllinkoskella, rakennuk-
seen jäi vielä käyttövalvomo, jolle remontoitiin 
entinen metallipaja käyttötiloiksi. Valvomo toi-
mi vuoteen 1977, jonka jälkeen rakennus jäi tyh-
jilleen. 1980-luvun puolivälissä innostuttiin mu-
seohankkeesta. Jyllinkosken sähkölaitosmuseon 
avajaisia vietettiin 8.6.1987, yhtiön 75-vuotis-
juhlavuotena. Rakennuksessa ovat jäljellä alku-
peräiset generaattorit sekä varavoimalähteenä 
käytetty laivadieselmoottori. Lisäksi on sähkön 
siirrossa käytetyistä esineistä ja laitteista kerto-
va näyttely. 

Alueen toimintoja ylläpitää ja kehittää Infor-
maatiotekniikan Museoyhdistys ry, se on perus-
tettu 2002 ja jäsenmäärä on vuonna 2014 28 
henkilö- ja 6 yhteisöjäsentä. Toiminta on yleis-
hyödyllistä ja kaikki työ tehdään talkoilla. Aluet-
ta on raivattu ja rakennuksia korjattu vuodesta 
2010 asti, jolloin yhdistys sai voimalaitos- ja kyt-
kinasemarakennukset 3500 m2 maa-alueineen 
lahjoituksena Jyllinkosken Woima Oy:ltä. 

Jyllinkosken voimalaitos on tärkeä osa Ku-
rikan ja Etelä-Pohjanmaan teollista historiaa. 
Se on vanhimpia tuotantolaitoksia Kurikassa ja 
maan ensimmäinen sähkölaitosmuseo.  (sr-1)

Jyllinkosken tulevaisuudesta sivulla 292.

Puuseppämuseo

Katso sivu 101.

Marianne Koskimies-Envall
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Mäki-Haapala, Jurvan kotiseutumuseo, 
Haapalantie 3

Kotiseutumuseon päärakennus on Haapalan 
talo. Se mainitaan uudistilana vuonna 1753. 
Talo on alkuperäisellä paikallaan ja on rakennet-
tu 1874. Talon viimeinen omistaja Kalle Haapala 
myi talon tontteineen Jurvan kunnalle 1960-lu-
vun alussa. Jurva-Seura sai Haapalan kunnalta 
tonttien vaihdossa 1965, jolloin museotoiminta 
Haapalassa aloitettiin. Aikaisempi museoalue si-
jaitsi Kangasmäellä lähellä Nuorisoseuraa. Mu-
seoesineistön keräys aloitettiin jo vuonna1934. 
Museotoimintaa harjoittava kotiseutuyhdistys 
Jurva-Seura ry. on perustettu v.1950. 

Haapalan talo on kaksikerroksinen paritu-
painen talonpoikaistalo. Räystäiden alla, tasa-
kerran yläpuolella ja päätykolmiossa kiertää 
valkoiseksi värjätty vaakalaudoitus, joka ei ole 
jurvalaisittain tyypillinen, ja viitannee rannik-
koseudulle. Alakerrassa on porstua, tupa ka-
mari ja suutupa, yläkerrassa kolme huonetta. 
Talossa on ollut pärekatto, jonka päälle on myö-
hemmin ladottu sementtitiilikatto. 1930-luvul-
la tuvan takkaa on  korjattu ja lisätty puuhella. 
Museotoimintaa aloitettaessa taloon kuulunut 
kuisti purettiin, sisään käydään suoraan talon 
keskellä sijaitsevasta, vaakalautaisesta ja maa-
kunnassa harvinaisesta susiovesta. Purettu on 
myös suutuvasta väliseinä ja puolipaneloin-
ti ja poistettu tapetit.1970-luvulla on uusittu 
sähköistyksiä ja eristetty yläkerran pohjoispää-
dyn kamari ja teetetty tuplaikkunoita. Vuosien 
2010-2012 aikana talon rakenteita on konser-
voitu,  mm. alapohja alkuperäisine multapenk-
kirakenteineen, korjattu ja osin uusittu väli-

katon rakenteita, tiilikatto on puhdistettu ja 
savupiippujen pellitykset uusittu, ulkoseini-
en vauriot korjattu ja ulkoikkunat kunnostet-
tu.  6-ruutuisten ikkunoiden päällä on suorakai-
teen muotoinen koristepeili. Ovenpielilaudat 
ovat yläosastaan koristeelliset. Taloon ei tule 
vesijohtoa. Museo on avoinna vain kesäisin ja 
talo on kylmillään talven ajan.

Alkuperäisiä rakennuksia pihapiirissä tuvan 
lisäksi on kolme. Rakenteeltaan hieman illo, ot-
saton vilja-aitta on nykyisin museon varastoti-
lana. Pitkä 5-osainen liiteri on mahdollisesti yh-
distetty kahdesta erillisestä ulkorakennuksesta 
laudoittamalla niiden välissä ollut aukko. Sen si-
sätiloja ja lattioita on rakennettu museotoimin-
taa varten. Savusauna on ns. numeron sauna, 
jota ovat käyttäneet Haapalan alueen asukkaat. 
Saunan molemmissa päädyissä on lauteet ja kiu-
kaan edustalla maalattia. 

Museoalueella on lisäksi muualta Jurvasta 
siirrettyjä rakennuksia. Aitta on Närvijoelta, Rii-
hiluoman talosta. Alueen vanhin rakennus, var-
vas/jalkamylly on Niemenkylän Tikkalasta Kau-
niston talosta. Ns. Nikkarintupa on Kurikantien 
(nyk. Jurvantie) varresta. Porttilutti on kirkonky-
län Peränloukolta, lutin keskellä oleva alikulku 
on osoittanut kulun pihaan. Nyt lutti on sijoitet-
tu pihan perälle, riviin muiden aittojen kanssa. 
Lutti on alueelle tyypillinen. Pihapiirissä on lisäk-
si uudehko toimistorakennus, joka on rakennet-
tu 1990-luvulla.

Pihapiiristä on 1960-luvulla purettu jo ennen 
museotoiminnan alkamista navetta, talli ja leik-
kimökki. Pihassa ollut kaivo on täytetty. Pihaa on 
vielä 50-luvulla ainakin osittain ympäröinyt lau-
ta-aita. Pihan nykyiset porttikivet on siirretty pu-
retun Peuran koulun portilta.
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NUORISEURANTALOT, TYÖVÄENTALOT

Työväentalo, Kiikkulantie 5 

Kurikan kirkonkylän työväenyhdistys perustet-
tiin 1906 ja vuonna 1907 valmistui oma talo. Ra-
kennuksen suunnitteli ja rakennustöitä johti ra-
kennusmestari Anton Hakola. Kansalaissodan 
aikana talossa oli vankileiri, josta  on muistona 
Oriveteläisen Olga Helinin kaiverrus seinässä. 
1930-luku oli toiminnan kannalta hiljaista aina 
vuoteen 1936, jolloin perustettiin talossa aktii-
visesti toimiva urheiluseura Kurikan Visa. Raken-
nusta on remontoitu 1930-, 60- ja 80-luvuilla. 
1970-luvulla rakennus vuokrattiin ensin verstas- 
ja myöhemmin varastotiloiksi. Vuonna 1982 tuli 
opetusministeriön määrärahojen turvin mah-
dollisuus korjaukseen ja laajennukseen, jossa 
koko talo korjattiin perusteellisesti. (sr-2)

Viitalan seurantalo

Viitalan seurantalo rakennettiin vuonna 1921. 
Talo on peruskorjattu 1980-luvun lopulla. Raken-
nus on seuran käytössä.

Mietaan nuorisoseurantalo

Mietaan nuorisoseurantalo rakennettiin vuon-
na 1962-64. Sen on suunnitellut rakennusmes-
tari Kauko Kotiranta. Vuonna 1982 rakennusta 
laajennettiin ja siihen tehtiin disko. Rakennus on 
seuran käytössä.

Luovan nuorisoseurantalo

Luovan nuorisoseurantalo rakennettiin vuonna 
1919. Sitä laajennettiin vuonna 1959. Taloon on 
tehty peruskorjauksia 1960- ja 1980-luvulla. Ra-
kennus on seuran käytössä.

Kirkonkylän nuorisoseurantalo Toimela

Jurvan kirkonkylän nuorisoseura perustettiin 
1894. Se toimi ensin Tuomas Hiipakan asuin-
rakennuksessa. Vuonna 1905 seura osti tontin 
Haapalankankaalta, jonne entinen talo siirrettiin 
ja rakennettiin osittain uudelleen. Nuorisoseu-
ran vanhin osa on Kangastien suuntainen. Talon 
laajennus, nykyinen sali ja näyttämö valmistui 
1937. T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat ovat kool-
taan vaihtelevia, kattotuolinpäät ovat koristeel-
liset. Tien puoleiset julkisivut ovat säilyneet al-
kuperäisinä. Talon peruskorjaus valmistui 1984. 
Silloin uusittiin keittiö, tehtiin wc:t ja rakennet-
tiin uusi kuisti. Toinen peruskorjaus tehtiin 1994. 
Silloin lienee rakennettu pihan puolelle, katseil-

ta piiloon lämmityshuone. Aikojen saatossa tien 
pinta on kohonnut ja vedet ohjautuvat taloon 
päin. Rakennusrungon alaosat ovat osittain huo-
nokuntoiset.

Nuorisoseuralla on pidetty iltamia ja esitetty 
näytelmiä. Nuorisoseuralla ovat olleet vuokralla 
mm. Jurvan Naiskotiteollisuuskoulu v. 1950-52, 
elokuvateatteri Tarina v. 1955-57 ja kansalais-
koulu v. 1958-59. Nykyään nuorisoseuralla jär-
jestetään myyjäisiä ja päivällisiä, pidetään kansa-
laisopiston piirejä sekä harjoitellaan ja esitetään 
lasten ja aikuisten näytelmiä. Rakennus on nuo-
risoseuran talona ja tulee olemaan tässä tarkoi-
tuksessa jatkossakin. 
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Metsäkylän nuorisoseurantalo

Metsäkylän nuorisoseurantalo rakennettiin 
vuonna 1936, se tuhoutui tulipalossa 1970-lu-
vulla, mutta rakennettiin sitten uudelleen. Ra-
kennus on seuran käytössä.

Niemenkylän nuorisoseurantalo, 
Honkala, Rintapääntie 12  

Niemenkylän nuorisoseurantalo sijaitsee näky-
västi Rintapääntien alkupäässä. Rakennus muis-
tuttaa muodoltaan suurta kaksfooninkista, run-
ko on kuitenkin huomattavasti leveämpi ja myös 
pituutta on runsaasti. Julkisivussa on runsaasti 
pystykamanallisia, 2-ruutuisia ikkunoita. Koko 
rakennus on peiterimalaudoitettu, avokuisti on 
satulakatteinen ja varsin leveä. Rakennus on hy-
vässä kunnossa. 

Nuorisoseura on perustettu 1909. Ensim-
mäinen nuorisoseuran talo sijaitsi Hirsimäellä 
ja otettiin käyttöön 1913. Talo paloi 1932 ja uusi 
rakennettiin Hautapellon tontille. Niemenky-
län nuorisoseurantalon Honkalan rakentaminen 
aloitettiin 1920-luvulla, se valmistui 1931 ja paloi 
1945. Uusi seurantalo rakennettiin vuonna 1948. 
Rakennus on seuran käytössä.  

Närvijoen nuorisoseurantalo Tenhola,
Mäntylänkuja 24

Närvijoen nuorisoseurantalo rakennettiin vuon-
na 1910. Närvijoentieltä etelään lähtevän, pie-
nen Mäntylänkujan varressa, kauniisti luoman 
varressa seisoo kansallisromanttishenkinen När-
vijoen nuorisoseurantalo. Luoman puoleinen 
julkisivu on säilynyt autenttisessa kunnossa, eri-
tyispiirteenä kauniit suuret ikkunat. Seurantaloa 

Sarvijoen entinen nuorisoseurantalo 
Hakola, Sarvijoentie 685

Sarvijoen nuorisoseura ry:n omistama Sarvijoen 
nuorisoseura perustettiin 1912 ja oma talo val-
mistui 1920, lisärakennus 1930-40-luvuilla. Se 
sijaitsee Sarvijoentien länsipuolisessa metsän-
reunassa, aikoinaan hyvin näyttävällä paikalla. 
Rakennus on rungoltaan leveä ja lyhyin nurkin 
salvottu. Ajalleen tyypillinen, kansallisromanttis-
henkinen talo on ollut pitkään tyhjillään ja sen 
alennustila näkyy. Talon jokainen ikkuna on ha-
jotettu, kasvillisuuden on annettu kasvaa va-
paasti liian lähelle rakennuksen runkoa ja joskus 
niin näyttävä rakennus on ehkä jo peruuttamat-
toman menetetty. Komeat näyttämörakenteet  
ovat edelleen sisällä rakennuksessa.

Toimitalo Veikkola

Toimitalo Veikkola Sarvijoella on työväenjärjes-
töistä koostuvan Veikkola-yhdistyksen omista-
ma ja valmistui 1951.  Viimeinen remontti teh-
tiin 2002.

on korjattu 1970- ja 80-luvuilla. Sisäpihan puo-
li on kokenut suuria muutoksia, kun suuri, talon 
lapetta korkeammalle nouseva pulpettikattoi-
nen lisäosa on rakennettu. Närvijoen nuoriso-
seura on perustettu 1906 Mäntylän tilalla. Aluk-
si kokoonuttiin Matintuvalla, kunnes saatiin oma 
rakennus. Rakennus on nuorisoseuran käytössä. 

Järvenpään nuorisoseurantalo,
Järvenpääntie 137

Järvenpään Nuorisoseura perustettiin 1914 ja ny-
kyinen seurantalo on rakennettu 1953. Sitä on laa-
jennettu 1970-luvulla ja remontoitu 1980-90-lu-
vuilla. Rakennus on Järvenpään Nuorisoseura 
ry:n omistuksessa. Ajalleen tyypillinen nuoriso-
seurantalo sijaitsee näkyvällä paikalla, Järven-
pääntien varressa. Yksinkertaisen satulakattoisen 
talon runko on leveä. Tien puoleisella pitkällä si-
vulla on säännöllisesti suuret kapeat ja korkeat ik-
kunat joissa on kaksi vaakapuitetta. Päädyssä on 
kahdessa kerroksessa 1950-luvulle tyypillisiä ne-
liömäisiä ikkunoita. Etupuolella keskellä on var-
sin pitkä levennys, jonka katto jatkaa yhtenäisenä 
päälappeen kanssa. Jatkoksen toisessa reunassa 
on vielä pieni 1 kerroksinen laajennusosa ja sen 
yhteydessä katoksen alla rakennuksen pääsisään-
käynti. Nuorisoseurantalo on hyvässä kunnossa ja 
jatkuvassa käytössä. Kuva yläpuolella
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TEOLLISET YMPÄRISTÖT

Velsa, Kärrytie 1

Velsan tehdasalue syntyi 1930-luvun lopulla, kun 
Viljo Saari perusti sen vuonna 1936 veljiensä Ee-
ron, Armaksen ja Yrjön kanssa Kurikan Pyörä Oy-
nimisenä tuottamaan kärrynpyöriä. Vuonna 1940 
joulukuussa yhtiön nimi muutettiin Velsa Oy:ksi, 
mikä on lyhennys Veljekset Saari Osakeyhtiöstä. 

Suuri laajennusosa valmistui rautatien var-
teen vuoden 1944 alkupuolella. Sotien jälkeen 
kärrynpyörät poistuivat vähitellen käytöstä ja 
pääartikkeli vaihtui kumipyöriksi. Vuonna 1949 
kuivureista ja traktoriperävaunuista tuli Velsan 
päätuotantoala, mutta rekiä valmistettiin vielä 
1950-luvullakin. Ovet, ikkunat ja erilaiset kalus-
teet kuuluivat myös edelleen tehtaan tuotantoon. 
Velsa Oy siirtyi Valmet Oy: n tytäryhtiöksi vuonna 
1974,  uudet teollisuus- ja varastotilat ruokaloi-
neen rakennettiin tuolloin. Valmistuksessa pää-
tuotteiksi tulivat moottorikelkat ja perävaunut. 
1982 moottorikelkkojen tilalle tulivat metsäko-
neet. Velsan alue siirtyi Kurikan kaupungin omis-
tukseen vuonna 2005 ja Kurikan Toimitilat Oy:n 
hallintaan vuoden 2014 alusta.  Velsanmäki toi-
mii  vuodesta 2013 lähtien kaupungintalon väis-
tötiloina. 

Velsan alue on ollut merkittävä kurikkalainen 
työllistäjä 1930-luvun lopulta lähtien. Tehtaan 
piippu on kohonnut pitkään maamerkkinä kes-
kustan alueella. Viereisen entisen Kurikan puunja-
lostustehtaan kiinteistön kanssa se on muodosta-
nut Kurikan teollisen keskuksen. 

Kurikan puunjalostustehdas, Kärrytie 3 

Kurikan puunjalostustehdas sijaitsi 1910-luvulla 
muutaman vuoden Latva-Kurikkaa vastapäätä 
Jalasjärven tien varressa, kunnes paloi ja tehdas 
siirrettiin nykyisen Pohjanmaan Kaluste Oy:n alu-
eelle. Uudet tilat olivat käytössä 1920-luvulle asti, 
jolloin tehdas muutti rautatien taakse Velsa Oy:n 
viereen. 1940-1950-lukujen taitteessa rakennet-
tiin uudet toimitilat, 1950-luvulla lisärakennus 
ja autotalli, 1960-luvulla konttori, maalaamo ja 
varasto. Uusi kuivaamorakennus ja lastauslaitu-
ri saatiin 1970-luvulla. Tehdas laajensi toimin-
taansa Ikarin teollisuusalueelle 1970-luvun lo-
pulla, 1978 sinne rakennettiin puutavaravarasto 
ja 1980 varasto-maalaamo-kasaamo-rakennus. 
Tuolloin myös Kärrytielle tehtiin viimeiset muu-
tokset kunnostamalla osa tehtaan tiloista am-
mattikoulun opetustiloiksi ja tehtiin lisää sosi-
aali- ja tehdastiloja. Kurikan puunjalostustehdas 
teki konkurssin vuonna 1990 ja Kärrytien teh-
daskiinteistö oli pitkään konkurssipesän hallussa 
ja tyhjillään. Tehdaskiinteistön haltijaksi perus-
tettiin vuonna 1997 Kurikan teollisuuskiinteistöt 
Oy. Tiloissa on liiketoimintaa, pienteollisuutta, ja 
kurssitoimintaa. Kurikan puunjalostustehtaan 
toimintaa jatkaa Kurikan Interiööri Oy Ikarissa. 
Tehdasalueen vanhin osa edustaa ulkoasultaan 
hyvin säilynyttä teollisuusrakentamista maaseu-
dulla.

Ajokalutehdas, Linjatie 11 

Jaakko Huhtanen aloitti ajokalujen valmistuk-
sen tällä paikalla 1890 ja toiminta kesti vuoteen 
1899. Vuonna 1900 hän perusti alueelle ajoka-
lukoulun. Huhtasen ja Kaarlo Saaren aloitteesta 
perustettiin Kurikan käsityöläisten osuuskassa 
1903, se toimi yhteistyössä Huhtasen omistaman 
ajokalukoulun kanssa valmistaen mm. ajokaluja. 
Huhtasen kuoleman jälkeen vuonna 1911 kou-
lu kaikkine laitoksineen myytiin käsityöläisten 
osuuskassalle. Vuonna 1921 ympäristön isännät 
ja osa tehtaan työväestöstä perustivat Kurikan 
Ajokalutehdas Oy:n sekä ostivat osuuskassan ja 
ajokalukoulun tilat. Seurasi useita omistajavaih-

doksia. Kun ajokalujen kysyntä hiipui, vuokrat-
tiin tehtaan tilat 1963 Kurikan ammattikoululle. 
Samana vuonna Martti Jyllilä osti koko vanhan 
tehdasalueen rakennuksineen. Nykyinen 1940 
rakennettu Ajokalutehdas sai harjakaton enti-
sen tasakaton tilalle 1946. Rakennuksen pohja-
kaava on muuttunut ja mm. väliseinien paikkoja 
on muutettu. Vanha konttorihuoneisto on asuin-
käytössä. Rakennuksen itäpäädyssä on vielä hie-
man runkoa jäljellä 1919 rakennetusta tehtaasta. 

Rakennuksessa on harrastus- ja liiketoimin-
taa. Punatiilinen teollisuusrakennus edustaa ai-
kakaudelleen tyypillistä tehdasrakentamista.



98   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN KIRJOA

Miedon tiilitehdas, Tehtaantie 15 

Mietaan tiilitehdas on yksi Kurikan vanhimmista 
tehtaista ja rakennettu nykyiselle paikalle, Suu-
pohjan radan varrelle vuonna 1928. Tehtaan al-
kuperäisestä rakennuskannasta on säilynyt aino-
astaan tehtaan ensimmäinen savupiippu (1928) 
ja paja (1928) ja tehdasaluetta vastapäätä, Suu-
pohjan radan toisella puolella sijaitseva konttori- 
ja asuinrakennus vuodelta 1939. Talo on nykyi-
sin yksityisomistuksessa. Tehtaan ensimmäinen 
polttouuni, koksilato, ulkokuivaamot ja varasto-
rakennukset on purettu. Muut tuotantoraken-
nukset on rakennettu sotien jälkeen.

Miedon tiilitehdas Oy on perustettu 1911, 
seuraavana vuonna yhtiö osti tehdasalueen ja 
savennostopaikan Mietaankylästä Salomäen-
tien varresta. Aluksi tiilet ”lyötiin käsin” ja pol-
tettiin polttouunissa. Vuonna 1913 rakennettiin 
14-kamarinen avorengasuuni ja piippu aiem-
min valmistuneen peltouunin lisäksi. Vuonna 
1928 rakennettiin uusi tehdas, nykyiselle pai-
kalle, omine sivuraiteineen vuonna 1912 val-
mistuneen Suupohjanradan varteen. Vuodesta 
1913 tehtaan toimitusjohtaja toimi Anton Ka-
sari. Hänen poikansa teollisuusneuvos Martti 
Kasari siirtyi yhtiön johtoon vuonna 1949. Yh-
tiön osakekanta siirtyi vuonna 1979 Oy Partek 
Ab:lle. Yhtiön nimenä oli Optiroc Oy Ab/Miedon 
tiilitehdas. Vuonna 2001 tehdas siirtyi M. Ylinen, 
Rautakoukkarin omistukseen, tiilien valmistus 
päättyi noin vuonna 2000.

Pienteollisuustalo Sauma 
ent. Sauma, Kulo Sauma, Saumantie 9  

Tehtailija Juho Luhtalan perustaman Kulo-Sau-
man vaatetustehdas valmistui 1940-luvun lo-
pulla. Rakennusta on eri vaiheissa ja tarpeiden 
muuttuessa muokattu ja laajennettu. Piippu 
purettiin vuonna 1984. Tiilikatteisen, osin tiili- 
ja rankorakenteisen tehdasrakennuksen seinät 

ovat pääosin valkeaksi rapattua tiiltä, ikkuna- ja 
oviaukkoja koristavat kauniit tiililatomukset, ete-
läseinän aukotus on osin lasitiiltä. Nykyisin Ku-
rikan kaupungin omistuksessa olevassa raken-
nuksessa toimii useita yrityksiä.

Ent. vaatetustehdas Okeva, Kangastie

Oiva Luhtalan perustaman Okevan tuotanto- ja 
asuinrakennus1950-luvulta on säilyttänyt raken-
tamisaikansa piirteet. Mm. ikkunat ja ovet ovat 
alkuperäisiä ja rakennuksessa on runsaasti hie-
noja yksityiskohtia. Asuintilojen lisäksi siinä on 
yritystoimintaa.

Panfur, entinen Tuomisen Turkis, 
Noksonkuja 9 

Herman Tuominen aloitti värjäystoiminnan 
Panttilassa 1893. Hän värjäsi Saksasta hankki-
mallaan opilla kotitekoisia lankoja ja kankaita. 
Kurikan lakkitehdas tarvitsi turkisten muokkaa-
jaa ja tästä muodostui vähitellen tehtaan pää-
toimiala. Vuonna 1930 rakennettu lautaraken-
teinen värjäämö paloi vuonna 1936 ja tilalle 
rakennettiin uusi verstas. Uudisrakennus tehtiin 
puoliksi tiilestä ja laudasta. Herman Tuominen 
kuoli 1930-luvulla ja hänen vaimonsa Maria jat-
koi toimintaa vuoteen 1940. Tuomisen Turkis 
Oy perustettiin vuonna 1945 ja uuden tiilisen 
tehdasrakennuksen rakensi ja pääosin suun-
nitteli rakennusmestari Matti Antila. Se on ny-
kyisen kiinteistön vanhin osa ja rakennettiin tii-
lestä kolmikerroksiseksi. Tuomisen Turkis Oy:n 

toiminta jatkui ja vuonna 1960 nimi muutettiin 
Panttilan turkistehdas Oy:ksi. Vuonna 1962 oli 
lämpökeskusosassa tulipalo, mutta tehdas sel-
visi pienillä vaurioilla. Tehdas fuusioitiin vuonna 
1966 Turkiskauppiaiden Oy:hyn ja sen nimeksi 
tuli Turkiskauppiaiden Oy, Panttilan turkisteh-
das. Laajennuksia tehtiin 1970-luvulla, entinen 
asuinrakennus, navetta ja lato saivat väistyä ja 
pihan halki kulkenut yleinen tie siirrettiin teh-
dasalueen reunaan. Vuonna 1983 remontoitiin 
vanha tehdas arkkitehti Antti Talvitien suunni-
telmin. Tällöin muuttui myös tehtaan nimi muo-
toon Turkiskauppiaiden Oy Panfur. Vuonna 1988 
nimi muuttui Panfur Oy:ksi ja yrityksen kotipai-
kaksi palautui Kurikka. 
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Jurvan Järvenpään Osuusmeijeri, ns.
Kestinkylän Osuusmeijeri, Teuvantie 713

Järvenpään Osuusmeijeri aloitti toimintansa uu-
sissa tiloissa vuonna 1930. Meijeri rakennettiin 
Hankkijan rakennusosastolla tehtyjen suunni-
telmien mukaan sementtitiilestä ja rapattiin val-
koiseksi, asuinkerrososa on puinen. Korjauksia ja 
laajennuksia tehtiin pian valmistumisen jälkeen 
ja vuonna 1938 sekä 1950-luvun puolivälissä. 
Osuuskunta liittyi heti toiminnan käynnistyessä 
Valioon ja Meijeriliittoon ja vuonna 1962 Osuus-
kunta Maitojalosteen jäseneksi. Varsinainen mei-
jeritoiminta loppui 1970-luvun lopulla. Osuus-
kunta sulautui Jurvan Osuusmeijeriin vuonna 
1980. Nykyään meijerirakennuksessa on asunto 
ja autokorjaamo Matti Saranpää.

Kestinkylän entinen Osuusmeijeri sijaitsee 
Teuvantien varressa,  Kestinluoman ylityksen tun-
tumassa. Nykyään autokorjaamona ja asuntona 
toimiva rakennus on säilyttänyt varsin hyvin al-

Kurikan osuusmeijeri,  Kurikanahde 6 

Kurikan osuusmeijeri perustettiin vuonna 1904 
ja meijerirakennus valmistui 1904/05 S.V. Birlin-
gin piirustusten mukaan. Se tehtiin puusta ja ko-
nehuone kiilakivistä. Asuinrakennus valmistui 
meijerin viereen vuonna 1922. Vuonna 1932 ra-
kennettiin puisen meijerin tilalle nykyinen tiilirun-
koinen, ja valkoiseksi rapattu meijeri Juho Kukku-
lan piirustuksin. 1948 aloitettiin juuston valmistus 
uudelleen ja se vaati lisärakentamista sekä kor-
jauksia, suunnitelmat teki Sameli Hakola. Korja-
uksia ja uudistuksia tehtiin myös vuosina 1939 
ja 1952. Vuonna 1961 korjattiin asuinrakennus 
ja tällöin siihen luultavasti vaihdettiin ikkunat ja 
uusittiin vuoraus. Jossain vaiheessa rakennukset 
on yhdistetty. Meijerin käyttö lopetettiin vuonna 
1977 ja vuoteen 1989 se toimi tuotteiden varas-
to- ja jakotilana. Kurikan Helluntaiseurakunta osti 
meijerin vuonna 1988 ja 1990 se kunnostettiin ja 
muutettiin rukoushuonekäyttöön. Tällöin mm. si-
säänkäynti siirrettiin tien puolelta kirkon puolei-
seen päätyyn ja salitilaa laajennettiin ja meijerin 
piippu purettiin.

Meijeri oli toiminta-aikanaan yksi Kurikan tär-
keitä työllistäjiä ja itse rakennus on merkittävä 
osa kaupunkikuvaa vanhan sisääntulotien var-
ressa.

Kreinin meijeri

Perustettiin 1901. Meijeritoimnta loppui 
vuonna 1991. Meijerirakennus on purettu, 
mutta konttori- ja johtajan asuinrakennus 
on asuinkäytössä ja esitellään s. X.

kuperäiset piirteensä. Päärunko on sementtitiil-
tä ja  rapattu valkoiseksi, suuret ikkunat ovat risti-
karmillisia, katto on loiva satula ja räystäät erittäin 
lyhyet.  Keskellä päärunkoa on korkeampi taite-
kattoinen poikkipääty, jonka puurakenteinen, 
asuinkäytössä oleva yläosa on paneloitu pystyyn 
peiterimalaudoituksella. Myös tämän osan räys-
täät ovat lyhyet ja kauniisti pro! loidut. Puuraken-
teinen asuinosa jatkuu myös päärungon tasaker-
ran päällä ja päädyssä on sisään vedetty parveke, 
joka lienee myöhempi lisä. Koko talon kate on il-
meisesti alkuperäinen saumapelti. 

Rakennuksesta erottuu selkeästi hieman 
myöhemmin tehty laajennusosa, joka on van-
hempaa osaa matalampi, katto on loiva satula-
kate. Rungoltaan tämäkin osa on ilmeisesti se-
menttitiiltä ja kuultorapattu. Suuret ikkunat ovat 
6-ruutuiset. Kohde on hyväkuntoinen.

Kurikan lakkitehdas

Lue sivulta 68 ja 296.
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Jurvan keskustan meijeri , Liiketie 17

Meijeriosakeyhtiö perustettiin Jurvaan vuon-
na 1912. Ensimmäinen meijerirakennus oli 
vanha asuintalo, jossa toiminta käynnistyi 
vuonna 1913. Uusi tiilinen, valkeaksi rapattu 
meijerirakennus valmistui 1939 vanhan meije-
rin läheisyyteen. Rakennuksen suunnitteli Svan-
te Kankaanpää. Meijerin yhteyteen rakennettiin 
autotalli ja oma myymälä 1940-luvun lopulla. 
Vuosien 1962–64 välillä meijerihuoneistot uu-
distettiin. Osuuskunta liittyi jo perustamisvuote-
naan Meijeriliitto Muurahaiseen ja Valioon sekä 
vuonna 1962 Osuuskunta Maitojalosteeseen. 
Varsinainen meijeritoiminta loppui 1970-luvulla, 
vuoteen 1988 maitoa kuitenkin otettiin vastaan 
ja lähetettiin edelleen Enigheteniin. Rakennuk-
sessa on nykyään Hyypän sähköliike, Ilpo Alamä-
en tilitoimisto ja kiinteistövälitys sekä Jyllilän eri-
koislääkintävoimistelijan vastaanotto. 

Luovan meijeri

Luovan osuusmeijeri perustettiin 1900-luvun 
alussa. Ensimmäinen meijeri oli puinen. Uusi mei-
jerirakennus tehtiin rakennusmestari F.V. Rekolan 
piirustusten mukaan 1928. Se on osaksi puu- ja tii-
lirakenteinen ja sitä laajennettiin 1936 sekä korjat-
tiin 1949. Osuuskunta liittyi vuonna 1908 Valioon 
ja Meijeriliittoon sekä vuonna 1962 Osuuskunta 
Maitojalosteeseen. Luovan Osuusmeijeri sulautui 
Kurikan Osuusmeijeriin vuosina 1974-75 aikana. 
Meijerirakennus saneerattiin majoitus- ja motelli-
toimintaa varten vuonna 1991 ja siihen on tehty 
mm. ikkunamuutoksia. Rakennuksessa toimii ny-
kyään Perhehotelli Luovatar. 

Valkoiseksi rapattu, täystiilinen vanha meije-
rirakennus sijaitsee Jurvan ydinkeskustan poh-
joispäässä, Vaasantien läheisyydessä. Tyyliltään 
varsin klassinen rakennus on säilynyt kohtuul-
lisen alkuperäisessä kunnossa. Runko on leveä 
ja suhteellisen matala ja siinä on ikkunoita vain 
yhdessä kerroksessa, ikkunat ovat suuria ja risti-
karmillisia. Päädyissä on pyöröikkunat. Kuisti on 
lähes täyskorkea ja siinä on ikkunoita myös toi-
sessa kerroksessa ja päätykolmiossa kello. Katto-
na on loivahko satulakatto, joka on  katettu sau-
mapellillä, päädyissä ja kuistilla on kissinpenkit. 
Varsinkin kuistissa räystäät ovat erittäin lyhyet ja 
etureuna on pro! loitu. Rakennukseen on käyn-
ti kuistin sivusta ja talon päädyistä. Kokonaisuus 
on näyttävä ja hyväkuntoinen, pihapiiri parkki-
paikkaa. 

JURVAN PUUSEPÄNVERSTAAT

Kylänmäki, Kangastie 12 

Hieman  erikoinen, pienehkö puna-valkoinen, 
lyhytnurkkainen pohjalaistalo sijaitsee hyvin lä-
hellä Kangastietä ja kuisti ja siten sisäänkäynnit 
ovat poikkeuksellisesti tielle päin. Tontti on so-
vitettu rinteeseen ja kivijalka kasvaa takapuo-
lelle mentäessä, alakerrassa onkin kellari. Ikku-
nat ovat T- ja ristikarmillisia, haukkaikkunoita 
on vain osassa taloa. Kuisti on leveähkö, kah-
den käynnin pulpettikattoinen ja yksikerroksi-
nen. Keskellä on kapea satulakattoinen osa, joka 
on samankorkuinen talon kanssa. Osassa raken-
nuksen ikkunoita on jäljitelty vanhaa ulkonäköä 
tekemällä karmien ulkopuolelle kevytrakentei-
set ristikot. Pihapiirissä on lisäksi  pieni talous-
rakennus n. 1950-luvulta. Rakennus on toimi-
nut helluntaiseurakunnan tapaamispaikkana 
1950-70-luvulla.

Kylänmäki on rakennettu vuonna 1908. 
Sen on rakentanut luultavasti Matti Ketola. Ra-
kennuksen kaakkoispää on rakennettu aluk-
si asuinrakennukseksi. Rakennusta on jatkettu 

1930-luvulla, jolloin sen luoteispäähän on teh-
ty verstaspuoli. Matti oli ns. lavittanikkari ja teki 
verstaassa poikansa Armaksen kanssa alihankin-

tatyönä tuoleja. Tuolien valmistaminen on aloi-
tettu jo 1930-luvulla ennen sotia. 
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Puuseppämuseo, Vaasantie

Nykyisen Puuseppämuseon rakennutti vuonna 
1941 Eino Ristiluoma puusepänverstaakseen ja 
asunnokseen ja sen suunnitteli Jurvan veisto-
koulun johtaja Arvo Marttila. Sota-aikana tilois-
sa on tehty mm. patruunalaatikoita. Ristiluoman 
jälkeen rakennuksessa toimi vuoden verran yri-
tys Laukkanen & Liimatainen & Räsänen. Sen jäl-
keen Toivo Laukkasen huonekalutehdas jatkoi 
toimintaa. Vuonna 1953 puuseppä Lauri Parkka-
mäki osti yrityksen ja isännöi taloa vuoteen 1972 
asti. Hänen poikansa Simo Parkkamäki piti vers-
tasta vuoteen 1986 asti, jolloin Jurvan kunta osti 
tontin rakennuksineen. Verstas-asuntoraken-
nuksen lisäksi tontilla oli sauna.

Rakennukset olivat ostohetkellä huonokun-
toisia. Tiloja alettiin korjata ja sisustaa puusep-
pämuseon tiloiksi siten, että rakennuksen alku-

peräinen luonne säilyisi. Rakennus on osittain 
2,5 kerroksinen ja sen lattiatasot vaihtelevat, josta 
johtuu erikoinen ikkuna-aukotus.. Asuinhuoneet 
sijaitsevat rakennuksen eteläpäässä. Niiden ylä-
puolella toisessa kerroksessa on maalaamo. Ra-
kennuksen pohjoispäässä 1. kerroksessa sijaitsee 
konehuone ja sen yläpuolella ns. penkkihuone. 
Penkkipuolen yllä on kylmä ullakkotila, jota on 
käytetty varastona. Tämän ullakkohuoneen kaut-
ta on kulku noin metriä alempana sijaitsevaan 
maalaamoon.

Museo pyrkii esittämään verstaan sellaisena 
kuin se oli Lauri Parkkamäen aikana. Verstaassa 
oli omistajan lisäksi kaksi puuseppää ja apupoi-
ka. Puuaines kuivattiin vanhassa savusaunassa. 
Verstaassa käytettiin apuna myös koneita. Huo-
nekalut maalattiin 4-5 kertaa, ja viimeisenä teh-

tiin kultaus. Myös verhoilutyötä tehtiin täällä, 
kankaat olivat yleensä asiakkaan hankkimia. Ylä-
kerran varasto oli täynnä puuvalmista tavaraa. 

Puuseppämuseon ylläpitäjä Puuseppämu-
seoyhdistys ry. rekisteröitiin 1984. Ennen oman 
rakennuksen saamista kerättiin tietoa ja tallen-
nettiin esineitä ja valokuvia. Puuseppämuseo 
avattiin kesällä 1990. Museo on ollut avoinna 
vain kesäisin, mutta museotyötä on tehty tal-
vikautenakin. Museon perusnäyttely esittelee 
jurvalaista veisto- ja puusepäntaitoa. Museos-
sa ovat esillä Parkkamäen verstaan tärkeimmät 
puusepät elämäkertatietoineen ja kävijä voi tu-
tustua Lauri Parkkamäestä kertovaan dvd:n. Li-
säksi museossa on ollut teemanäyttelyitä alaan 
liittyvistä aiheista, kuten höylistä ja 1950-luvun 
”maakuntakalusteista”. Museon kokoelmissa lie-
nee noin 1600 esinettä. Museo pyrkii säilyttä-
mään Jurvan puuseppäperinnettä täällä tehtyjä 
huonekaluja ja niiden taustatietoa keräämällä. 
Museon pro! ili on kapea-alainen, mutta sillä on 
hyvät mahdollisuudet toimia yhteistyössä sekä 
Jurvan kotiseutumuseon että Sellaan mahdolli-
sesti kehittyvän, puun käyttöön liittyvän toimin-
nan kanssa. 

Horttanan verstas, Jurvantie 3

Horttanan verstas aivan Jurvan keskustassa oli 
aluksi nahkimona.1940-luvun loppupuolella 
Horttanan veljekset Aarne ja Eero, jotka tulivat 
Karjalasta, hankkivat talon verstaaksi ja asun-
nokseen ja tekivät siinä maakuntakalustoja. Vel-
jekset olivat aloittaneet nikkaroinnin 1945-46 
Kangasalustan saunakamarissa. Verstasraken-
nus seisoo  betonipaaluilla ja siinä on kauniit 
6- ja 12-ruutuiset ikkunat. Pieni asuintalo on ra-
kennettu 1900-luvun alkukymmeninä. Pihapii-
rissä on lisäksi vanhahko lauta-hirsirakenteinen 
piharakennus.
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RAUTATIE KULJETTAA

Kurikan asema, Laurintie 28 

Kurikan asemarakennus valmistui 1911 ja ensim-
mäinen juna saapui Kurikkaan 22.11.1912 mat-
kalla Seinäjoelta Kristiinaan. Vakinainen liikenne 
radalla alkoi 1.9.1913. Aseman III luokan odotus-
salissa toimi kahvio vuoteen 1932 ja odotussalin 
kaupungin puoleinen kuisti siirrettiin Panttilan 
asemarakennukseen 1936. Asemarakennusta on 
jatkettu kahdesti sen eteläpäästä; ensin vuonna 
1930 ja toisen kerran vuonna 1941, jolloin pos-
tille rakennettiin lisätiloja. Liikenne Suupohjan 
radalla oli vilkasta, ja makasiinirakennusta oli 
laajennettava useasti. Henkilöliikenne väheni 
voimakkaasti 1960-luvulla ja lopulta lopetettiin 
kokonaan – viimeinen henkilöjuna eli lättähattu 
ajoi 25.5.1968 ja Kurikan asema hiljeni henkilölii-
kenteen osalta. 

Posti toimi tiloissa vuoteen 1979 asti, etelä-
pääty oli 1980-luvulla Jehovan todistajien harta-
ustiloina ja viimeiseksi kansalaisopiston käytös-
sä. Rakennus jäi 1997 kokonaan VR:n käytöstä, 
tavaraliikenne radalla kuitenkin jatkuu. Raken-
nukset olivat useita vuosia tyhjillään kunnes 
Kurikan kaupungin omistukseen siirtyneet ase-
marakennus ja makasiinit 2000-luvun alussa 
kunnostettiin. Asemarakennus toimii ravintola- 
ja juhlatilana. Länsipäädyssä on Sameli Elomaan 
harmonikkamuseo. Kurikan asemarakennus on 
säilynyt hyvin ja siitä on otettu vaikutteita myös 
paikalliseen rakentamiseen. 

Graniittiperustalla seisova asemarakennus on 
vuorattu vuoroin vaaka- ja pystypaneelipinnoin. 
Aumakatossa on ristikeskus sekä frontonit. Ikku-
nat ovat pääosin T-karmillisia, yläosa on jaettu 8 
ruutuun, julkisivussa on myös pienempiä 4- ja 
6-ruutuisia ikkunoita. 

Asemarakennusta ympäröi asemapuisto, 
joka rajoittuu Laurintiehen sekä lännessä raitei-
siin. Pohjoispuolella on linja-autoasema, joka on 
rakennettu VR:n entisen saunan paikalle. Puisto-
kaistaleella on sijainnut myös muita VR:n raken-
nuksia, jotka on purettu. (sr)

Hankkijan viljasiilot ovat maamerkki radan varres-
sa keskellä Kurikkaa.

Museoveturi tai uuden katoksen vuonna 2014.
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Miedon entinen pysäkki

Pysäkkirakennus on tehty 1910-luvulla Thure 
Hellströmin laatimien tyyppipiirustuksien mu-
kaan. Tyyliltään ne ovat jugendia, tosin Miedon 
asema on hyvin pelkistetty tyylinsä edustaja. Ra-
kennus myytiin yksityisomistukseen viereisen 
pysäkinhoitajan talon kanssa vuonna 1987. Vie-
lä 1990-luvulle saakka rakennukseen on kuulu-
nut pystymuureilla lämmitetty toimistotila ja 
odotussali sekä kylmää varastotilaa. 1990-luvun 
alussa tehdyssä peruskorjauksessa lattiat lisä-
lämpöeristettiin, pystymuuri purettiin ja pario-
vet poistettiin, myös ikkunoita uusittiin.

Panttilan laituri/Panttilan pysäkki, 
Panttilantie 10 

Panttilan pysäkki rakennettiin vuonna 1936 ky-
län rautatielaiturin laiturirakennukseksi. Pant-
tilan laituri rakennettiin lähinnä rautateitse ta-
pahtuneen vilkkaan tavaraliikenteen vuoksi. 
Panttilassa oli sekä turkis- että vaateteollisuutta, 
joista Kurikan lakkitehdas oli tuona aikana alal-
laan maailman suurimpia.

Kurikan Wanha Asema, suosittu lounasravintola keskellä Kurikkaa on kunnostettu vanhaa kunnioittaen. 
Asemarakennuksen korjaussuunnittelusta vastasi arkkitehti Lassi Oikari.

Asemalla toimi yksi asemamies, liikennepaik-
ka lakkautettiin vuonna 1968, kun henkilöliiken-
ne Suupohjan radalla loppui. Laiturirakennus 
siirtyi yksityiseen omistukssen ja siinä on toimi-
nut mm. Viilutalo-niminen yritys, jolloin lienee . 
rakentunut pihapiiriin kaksi hallia. Välillä raken-
nus oli Osuuspankin omistuksessa ja vuokrat-
tuna kansalaisopistolle harrastustiloiksi. Raken-
nukseen kunnostetaan 2014 asuintiloja. 
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KURIKANKYLÄ

Nykyisen Kurikan keskustan asutus on syntynyt 1400-luvulla.  Joen 
itärannalle perustettiin tuolloin Kurikan talo, joka antoi nimen koko 
pitäjälle. Kyrönjoen itäpuolelle syntyi Kurikankylä.  Asutuksen laaje-

tessa vanhasta Kurikan kylästä on vähitellen lohjennut pienempiä kyläkun-
tia. Länsipuoli on hajonnut Kankaankyläksi ja Kirkonkyläksi, josta voidaan 
erottaa radantakainen Mosselokaupunki. Lisäksi larvamaille syntyi 1700-lu-
vulta lähtien Kampinkylän torppariasutus.

Kurikan kirkonkylästä muodostui 1900-luvun alkuun mennessä pitäjän 
liikenteellinen keskus. Kirkon vieritse kulki maantie Kauhajoelta Ilmajoel-
le. Lisäksi kirkolta lähti Jalasjärventie. Mietaan suuntaan johtavan maan-
tien varten Jyllintaipaleelle, Kankaankylään ja Ala-Jyrän maille syntyi käsi-
työverstaita ja kauppoja. Joen itäpuolelle Kurikankylään perustettin myös 
verstaita ja kauppoja.

Merkittäväksi Kurikan kirkonkylän kehitykselle muodostui kirkkoherra 
Yrjö Alasen kunnalle vuonna 1916 tekemä esitys. Alanen halusi luovuttaa 
kunnalle virkatalon maita vuokrattavaksi. Kuntakokous tarttui kirkkoherran 
esityksen ja laati suunnitelman tonttien jakamisesta. Kirkkotallien ja rau-
tatien väliselle alueelle suunniteltiin vuonna 1917 ruutukaavan mukainen 
tonttijako. Alkuperäisenä ajatuksena oli luovuttaa tontit teollisuus- ja liike-
laitoksen vuokrattaviksi, mutta toisin kävi. Nimittäin 20 tonttia vuokrattiin 
yksityishenkilöille, ja lopuista kahdesta toinen meni kunnalle ja toinen Kan-
kaan Kaupalle. Ajan oloon keskustan rakennusjärjestys laajeni Asematien 
eteläpuolelle Ala-Jyrän pelloille, jonne rakennettiin muun muassa virvoi-
tusjuomatehdas. 1930-luvulla Kurikan keskusta alueelle rakennettiin Vel-
san rakennukset rautatien länsipuolelle.

Kurikantien varrella ja lähiympäristössä on muutamia 1950-luvun liikeraken-
nuksia, jotka muodostavat rakentamisaikaansa edustavan kokonaisuuden. 
Vasemmalta oikealle reunimmaisena entinen Korpikoski, seuraavana Louhi-
vesi ja taustalla häämöttävä Ala-Jyrä, oikealla Talvitie.

Toiseen maailmansotaan men-
nessä vuoden 1917 ruutuasema-
kaavaan rakennettu Kurikan kes-
kusta alkoi olla täynnä. Samalla 
vuosikymmenellä valtiovalta lisäsi 
ohjaustaan paikallisissa asemakaa-
voissa. Lääninhallitus määräsi kesä-
kuussa 1939 Kurikkaan tehtäväk-
si rakennussuunnitelman alueelle, 
joka ulottui Keski-Jyrästä Reinikan saralle ja pappilan ja Aution metsänra-
jalta Kyrönjokeen.

Keskustaajaman rakennussuunnitelma virisi uudelleen sotien jälkeen. 
Maanmittaushallitus laati vuonna 1951 rakennussuunnitelman alueesta. 
Meni vuosikymmenen lopulle, ennen kuin kirkon- ja asemanseudun raken-
nuskaava vahvistettiin. Vuoden 1959 kaava sisälsi tontit melkein puolelle 
tuhannelle omakotitalolle, yli sadalle rivi- ja kerrostalolle sekä alueet yleisil-
le rakennuksille ja teollisuuslaitoksille.

Kurikan keskustaajaman rakennuskanta alkoi muuttua nopeasti raken-
nuskaavan valmistumisen jälkeen. Kunnalliset rakennukset, esimerkiksi 
koulut ja sairaala, suunniteltiin yksilöllisesti. Monet niistä rakennettiin vuo-
den 1959 kaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-alueen sisäpuolelle rakennetut 
uudisrakennukset tehtiin valtakunnallisten mallien mukaan, ne eivät otta-
neet huomioon paikallista ympäristöä. Uudisrakentamisen tieltä hävitettiin 
useita kurikkalaisten rakennusmestareiden suunnittelemia arvokkaita koh-
teita.

1960- ja 1970-luvuilla teollinen rakentaminen aiheutti myös Kurikassa 
purkuaallon ja moderneja elementtitaloja alkoi nousta vanhojen tilalle. Tä-
hän vaikutti voimakkaasti väestön keskittyminen taajama-alueelle, jossa 
palvelut ja enenevässä määrin myös työpaikat sijaitsivat. Yhä pienempi osa 
työikäisistä työskenteli alkutuotannon parissa painopisteen siirtyessä voi-
makkaasti jalostus- ja palvelualoille. Rakentaminen kiihtyi. 

Kurikankylän alueella on edelleen runsaasti hienoja pihapiirejä ja perin-
teisessä asussa säilyneitä paikallisten rakennusmestarien suunnittelemia 
päärakennuksia 1800-1900-luvun taitteesta. Kurikankylän asema on mer-
kittävä, molemmat joen itäpuoliset sisääntuloväylät, Kurikanahde ja Huo-
vintie kulkevat alueen läpi. Alue kokonaisuutena on melko hajanainen, siel-
tä löytyy Kurikan hienoimpia vanhoja rakennuksia ja pihapiirejä, Kurikan 
uusimpia asuinalueita, hotelli, ammattikoulu ja hajanaisesti sijoittuneita 
teollisuus- ja liiketiloja.

1. 2. 3. 4.

 

5. 6. 7. 8.

1. Paikkakunnalla yleiset koivukujat rajaavat myös keskustan katuja. 2. Meijerinlahti syysasussa 3. Rautatiepuisto on yksi Kurikan huolellisesti rakennettuista 
puistoista  4. Torikioskin muutos ja laajennus valmistui Kurikan torin reunalle keväällä 2014. Kahvilaosan lisäksi siinä on  puhuja-areena, joka mahdollistaa eri-
laiset esiintymiset torilla. 5. Fortum, ent. Jyllinkosken sähkön liikerakennus Kurikan keskustassa edustaa 1970-luvun rakentamista. 6. Keskustan puistot tarjoavat 
levähdyspaikkoja kulkijalle. 7. Kurikan kirkko ja Talvihauta Kirkonahteen suunnasta. 8. Urheilupuisto tarjoaa silmänruokaa ja hyvät puitteet urheiluun keskellä 
kaupunkia Kyrönjoen varressa. 
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Rinta-Kurikka, Kandolin,
Kurikanahde 37 

Kurikka, sitten Vähä-Kurikka ja nyt Rinta-Kurik-
ka on talon nykyisen omistajan nimen mukaan 
Kandolin. Rinta-Kurikan isäntä on 18. suoraan ale-
nevassa polvessa. Kurikanlahden reunamille teh-
ty päärakennus on vuodelta 1812 ja uusittu Salo-
mon Birlingin suunnittelmin vuonna 1901. Ennen 
punamultainen hirsirakennus sai valkoisen lauta-
verhoilun 1930–40-lukujen taitteessa, nykyinen 
keltainen väri on tullut 1950-luvun remontissa. 
Tilana Rinta-Kurikka on pitäjän vanhimpia ja sen 
edellinen päärakennus on sijainnut samalla pai-
kalla. Holvattu kivikellari rakennuksen alla lienee 
vanhimmasta paikalla sijainneesta talosta, siten 
ehkä jopa 1400–1500-lukujen taitteesta.. 1950-lu-
vulla nykyisen talon keskiosaan rakennettiin uusi 

talouskellari ja länsipäädyn vanha kellari jäi käy-
töstä. Vuonna 1959 suoritettiin suurempi remont-
ti, kuistia muutettiin poistamalla viisteet nurkista 
ja rästäsklasit uusittiin. Tässä yhteydessä tehtiin 
myös yhdyskäytävä, joka liitti vanhan saunara-
kennuksen kiinteästi taloon. 1984 rakennuksessa 
oli tulipalo, jonka jäljiltä sisäpintoja jouduttiin uu-
simaan, samalla uusittiin täytteitä ja lisättiin eris-
teitä. Rinta-Kurikkaa on juuri remontoitu, työ on 
tehty vaihe vaiheelta vanhaa säilyttäen, talon ter-
veys halutaan varmistaa jatkossakin.  Työ jatkuu 
edelleen. Pihapiirissä on useita ulkorakennuksia 
ja mm. vanha, mahdollisesti jopa 1600-luvulta 
oleva museoaitta. (sr-2)
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Vähä-Kurikka, Kurikanahde 61 

Vähä-Kurikan nykyinen päärakennus on vuodel-
ta 1930. Sen suunnitteli Salomon Hakola nuo-
rempi, joka teki oman talonsa samoilla piirustuk-
silla. Lisäsiipi rakennettiin 1965, sinne sijoitettiin 
sauna/wc-tilat. Rakennuksessa oli tulipalo vuon-
na 2008, jonka takia sisätiloja jouduttiin kor-
jaamaan. Pihapiirissä on paljon vanhaa raken-
nuskantaa, kuten pitkä, katettu aittarivi, joka 
siirrettiin sinne kylätien vastakkaiselta puolelta 
uudisrakentamisen tieltä. Talo on hyvä esimerkki 
1920-30-lukujen rakentamisesta. (sr-2)

Kurikka, Myllyniemi, Kurikanahde 75 

Kurikan keskustaan kantatieltä tullessa Kurikan 
vanhoista taloista  ensimmäinen on Kurikka kau-
niin Kurikanahteen varrella. Myöhemmin Mylly-
niemi on ollut osa Rinta-Kurikan tilaa. Pääraken-
nus rakennettiin osittain 1887 ja sitä jatkettiin 
1900, jolloin tehtiin kaupan tilat. Rakennus oli 
tuolloin Iisakki Kurikan (syntyjään Tassi ja vaimon-
sa Helena Rinta-Kurikka, jonka kotitilan maille 
kauppa perustettiin) omistuksessa ja siinä toimi 
yksi Kurikan suurimmista kyläkaupoista. Navet-
ta rakennettiin uudelleen 1939 ja rakennukset 
katettiin sementtitiilellä. Sodan jälkeen kauppaa 
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Ala-Kurikka, Laihopolku 5

Ala-Kurikka lienee rakennettu vuonna 1898 ja 
seisoo muista Kurikan taloista pohjoiseen, kan-
tatien varrella. Talo on tyypillinen vuosisadan 
vaihteen pohjalaistalo rästäsklaseineen. Sitä on 
remontoitu 1960-luvulla ja uudelleen vuosien  
1988 – 1995. 1960-luvulla uusittiin ikkunat ajalle 
tyypillisiksi, purettiin osa uuneista ja muutettiin 
pärekatto konesaumattuun peltikatteeseen. Jäl-
kimmäisessä kunnostuksessa mm. uusittiin vuo-
rilaudoitus sekä palautettiin kuusiruutuiset ikku-
nat. 

Pihapiirin rakennuksista vanhin on vilja-ait-
ta, joka on siirretty paikalle mahdollisesti jostain 
kauempaa. Nykyisin varastona toimiva aitta on 
ollut alkuperäisessä käytössään vielä 1970-lu-
vulla. Aitan vieressä sijaitsee pitkänomainen hir-
sirakennus, joka portinalusen välityksellä liittyy 
aittaan. Rakennuksen päässä oleva aitta kuuluu 
naapurille, jonka päärakennus on aiemmin si-
jainnut samassa pihapiirissä. Se on siirretty hie-
man kauemmaksi kantatielle päin ja purettu 
vuonna 1995.

piti hetken Valle Resko. Vuonna 1959 talo siirtyi 
nykyiselle omistajalle ja 1970-luvun alussa se  jäi 
tyhjilleen. Kaupan edessä on ollut 1920-30-luvul-
la kuisti. Rakennus edustaa vuosisadan vaihteen 
rakennustyyliä. Komeassa vuorauksessa peiteri-
malaudoitus ja vaakapaneeli vuorottelevat. Avo-
kuistia kattaa satulakatto. Talo on säilynyt au-
tenttisena, joskin kunnoltaan heikentyneenä.  
Pihapiiriin kuuluu aitta, navetta/talli, sauna, sika-
la/kanala ja talouskellari. Rakennuksista aitta on 
vanhin ja sikala on rakennettu 1928. (sr-2)
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Oja-Kurikka, Saukkotie  

Oja-Kurikka on yksi Kurikan kantaloista ja koot-
tu muista Kurikan taloista etelään 1920-luvun-
lopussa. Ennen siirtoa se seisoi rivissä muiden 
Kurikan talojen kanssa Myllyniemen/Kurikan 
ja Vähä-Kurikan talojen välissä. Kuvassa ylhääl-
lä vasemmalla  Oja-Kurikan perhe on kuvattu-
na vanhalla paikalla vuonna 1917. Talo siirrettiin 
nykyiselle paikalleen n. 1928-29.  Oja-Kurikan 
hirsipintainen ja uudella paikalla jatkettu talo 
1930-luvun alussa, kuvassa oikealla alhaalla. 

Päärakennus on upea kaksfooninkinen, joka 
on edelleen hirsipintainen ja pintakäsittelemä-
tön. Taloa on jatkettu eteläpäädyn tuvan verran 
ja siinä on ollut kaksi erillistä asuntoa, siksi ete-
läpäässä on erillinen avokuisti. Pohjoispään iso 
tupa on ollut pitkään asumaton. Komea 2-ker-
roksinen kuisti on yksinkertainen ja maalaama-
ton, pääosa ikkunoista on alkuperäisiä 6-ruu-
tuisia. Päädyn lunetti-ikkuna on ummistettu. 
Peltikatto on ruostunut ja vaatii jatkossa toimen-
piteitä. 

Pihapiiri on eleetön ja vaikuttava. Lukuisat 
ulkorakennukset ovat hyvässä tai kohtuullises-
sa kunnossa, pintakäsittelemättömiä ja suuriko-
koisia. 3-osainen riviaitta reunustaa sisääntuloa. 
Sen korkea perustus on lohkokiveä. Katoksen 
pylväiden kannattimet ovat kauniisti veistetyt. 

Pihapiirin eteläpuolella on kivikautinen asuin-
paikka, lue lisää s. 36. (sr-1)
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Ala-Reinikka, Auliksentie 2 

Ala-Reinikan päärakennus vanhan Ilmajoentien 
varressa muodostaa mukavan parin viereisen 
Yli-Reinikan kanssa. Se on valmistunut vuonna 
1918 tilan uudeksi päärakennukseksi. Sen on to-
dennäköisesti suunnitellut paikallinen rakennus-
mestari Juho Kukkula. Vanha päärakennus sijait-
si pihapiirissä nykyisen Auliksentien suuntaisesti 
ja sen sanotaan puretun ja hirsiä käytetyn Levu-
lan talon rakentamiseen. Rakennus vuorattiin 
1920-luvun alkupuolella ja maalattiin ilmeisesti 
1926. Vuonna 1991 mm. ikkunat uusittiin van-
hanmallisiksi ja 1995 rakennuksen pohjoispää-
ty remontoitiin pieneksi asunnoksi.  Talon velli-
kello on rakennettu vuonna 1991 alkuperäisten 
piirustusten mukaan. Pihapiiriin kuuluu 1918 
valmistuneen päärakennuksen lisäksi komea ta-
lousrakennus. Sen navettaosa on alaosastaan 
luonnonkiveä

KAMARI 

KAMARI

KAMARI

SALIISÄNNÄN 
HUONE

ISO 
ETEINEN

KEITTIÖ 
V. 1953, / 

SAUNA-WC

TUPA

UMPI KUISTI

AVOKUISTI

 RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA   !   111KURIKANKYLÄ

Kangas, Issuntie 5 

Talon on rakentanut pienviljelijä ja sahatyömies 
Jaakko Kangas n. 1908. Talon isäntä työskente-
li Juho Korpelan sahalla ja tuohon aikaan työ-
läisten etuihin kuului saada puutavaraa sahal-
ta. Tarinan mukaan Jaakon emäntä olikin ollut 
kiukkuinen, kun Jaakko oli ajatellut sahan etua 
ja tuonut rakennusvärkiksi pieniä jäämäpaloja ja 
vajaasärmäisiä puita. Pikku paloista näpräämäl-
lä talo on osittain rakennettu, mikä selittää mm. 
erikoiset ullakkorakenteet. N. 1918 taloa jatket-
tiin emännän kotitalon Kankaan kylän Tuomis-
ton Kräätärin talon hirsistä, joista rakennettiin 
kaksi kamaria. Jossain vaiheessa talo on katettu 
huovalla ja samassa yhteydessä on uudemman 
osan kuistin kattoa muutettu. 

Kaistila, Jyräntie 1 

Päärakennus on entisen Keski-Jyrän pääraken-
nuksen ylin kerros, joka on siirretty paikalle il-
meisesti vuonna 1887. Alkuperäinen Keski-Jyrän 
talo sijaitsi nykyisen elokuvateatterin ja Kurikka-
Jyrän talojen lähellä, Kurikan keskustassa. Tilan 
osti kanttori Kustaa Lagerqvist vuonna 1885 ja 
se on ollut Kaistilan suvulla  siitä lähtien. Luulta-
vasti 1920-luvulla talon keskiosaan rakennettiin 
iso kuisti ja entinen siirrettiin etelään päin. Näinä 
aikoina purettiin myös keittiön ja keittiökamarin 
väliseinä, josta saatiin iso tupa. Kaistilan pihapii-
riin kuuluu päärakennuksen lisäksi useita maata-
lousrakennuksia, jotka ovat pääosin 1900-luvun 
alusta. Poikkeuksena on leipomatupa ja aitta, 
jotka on muistitiedon mukaan tuotu talon mu-
kana vanhalta Keski-Jyrän tilalta. Leipomatupaa 
on kutsuttu entisellä paikallaan ”viinatuvaksi”. 
Kaistiloilla rakennus on ollut lähinnä leipoma-
tupana, sotien aikana sinne oli sijoitettuna siir-
tolaisia. Kaistilan aitan Jyräntien toiselta puolel-

KUISTI

TUPA

KAMARI

KAMARIKAMARI

PORSTUA
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ta kaupunki siirsi nykyiselle paikalleen pyörätien 
teon yhteydessä. Tien toisella puolella sijainnut 
riihi on siirretty toisaalle Kurikassa. Puutarhan 
puolella sijaitseva leikkitupa on peräisin vanhan 
pappilan mailta. Se lienee alunperin ollut kaivo-
huone ja siirretty 1900-luvun alkupuolella leikki-
tuvaksi Kaistilaan. 

SIKALA/
LAMPOLAPUULATO

PAJA

PIKKU TALLI

LIIVERI TALLI

KATOSALUSTA

SAUNA

KARJAKEITTIÖ

NAVETTA

HEINÄLATO

HEINÄLATO

PIKKUTUPA

LEIVINTUPA

AITTA

TUPA

PIKKUPORSTUAISOPORSTUA

KEITTIÖ

OLOHUONEMATALA 
OSA/

JATKOS ETEINEN
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Kiskola, Kankaantie 24 

Kiskola on edustava esimerkki 1800-luvun lopun 
rakentamisesta. Tuparati sekä ulkorakennukset 
poikkeavat oman aikansa rakennusprerinteestä. 
Talon on rakennuttanut Aleksanteri Jyrä vuonna 
1897 luovutettuaan Ala-Jyrän talon pojalleen. 
Sen rakensivat Pihlajan veljekset, suunnittelijas-
ta ei ole tietoa. Eteläpään siipiosa myytiin Jaakko 
Hallaperälle 1925 ja koko muu tila Kiskolan per-
heelle. Vuonna 1926 talon pohjoispäässä ollut 
matala osa purettiin ja siitä on rakennettu Kam-
pinkylään Hakalan talo. Suuremmat remontit on 
tehty 1970- ja 80-luvuilla. Rakennusta peruskor-
jataan vuonna 2014. Pitkä ulkorakennus poikit-
tain päärakennukseen on paikkakunnalle tyypil-
linen.

Kuistin ikkunoissa on koris-
teellinen suippokaarikoriste-
jako. Kuistissa olevia syven-
nyksiä löytyy muutamasta 
kurikkalaisesta talosta, ku-
ten Lohiluoman talosta ja  
Kurikan Kotiseututalosta. 
Kuistin koristeelliset ikkunat 
ovat samaa tyyliä kuin van-
han Kankaan koulun sekä 
Latva-Paavolan pääraken-
nuksen kuisteissa. 

Kivelä ent. Kätilön talo, Kankaantie 25  

Talon on Kurikan kunta rakentanut kätilön virka-
taloksi 1903-04. Talo myytiin tehtailija Sampolal-
le 1950/60-luvulla, aikaisemmin siellä asui kätilö 
vuokralaisena. Sampola muutti talon eläkeläis-
kodikseen, mutta kuoli ennen muuttoa. Talo oli 
n. 10 vuotta tyhjillään kunnes 1970-luvun lopul-
la myytiin. Rakennuksen viimeisin kunnostustyö 
käynnistyi 2010-luvun alussa uusien asukkaiden 
voimin. Taloa on korotettu ja siihen on tehty kaksi 
uutta kaarimallista kattoikkunaa. Pihaa rajaa pe-
rinteinen säleaita. Päärakennuksen lisäksi pihapii-
riin kuuluu vanha talousrakennus ja varasto. 

Kurikan kaupungin kuva-arkisto

Kurikan kaupungin kuva-arkisto
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Hakola, Kankaantie 28 

Hakolan talo rakennettiin alunperin keskustaan, 
nykyiselle Keskuspuistikolle vuonna 1928. Van-
han S-marketin ja entisen Kirkon kansakoulun 
(nyk. Kurnu) välissä rakennus sijaitsi aina vuo-
teen 1975. Sen suunnitteli rkm Salomon Hako-
la ja piirsi rkm Anton Hakola, toteutuksen valvoi 
rkm Sameli Hakola. Hakolan talo oli Kurikan en-
simmäisiä, jossa oli keskuslämmitys, poikkeuksel-
lista rakentamisajalle oli myös että sisätiloihin ra-
kennettiin wc. Hakolan talo toimi kukkakauppana 
ja kauppapuutarhana vuodesta 1928 lähtien aina 
1960-luvulle. Lisäksi tarjottiin hautapalveluja ja 
Hakoloilla olikin maakunnan ensimmäinen ruu-
misauto. Hakolan kukkakaupan myötä Kurikas-
sa siirryttiin tehdasvalmisteisista tekoseppeleistä 
elävistä kukista sidottuihin ja tätä kautta Kurik-
kaan levisivät  monet uudet kasvit, vihannekset ja 
kukat. Myös tapa muistaa ripille päässeitä kukka-
sin tuli kukkakaupan myötä Kurikkaan. Salomon 
Hakola myi talon kunnalle 1960-luvun alussa. 
Tuolloin lienee ollut tarkoitus rakentaa uusi kun-
nantalo vanhan Kirkon kansakoulun ja Hakolan 
talon paikalle. Kunta saikin kauppalan oikeudet 
vuonna 1965 ja Hakolan talo myytiin Osuuskau-
palle. Rakennus oli kunnan käytössä 1960-luvun 
alusta 1970-luvun puoliväliin asti. Edellinen omis-
taja, Pirkko Hakola osti talon itselleen 1970-luvun 
alkupuolella siirrettäväksi ja vuonna 1975 talo 
purettiin osiin ja siirrettiin osina Kankaankylään. 
Rakennusluvan vaatimusten vuoksi rakennusta 
madallettiin hieman jättämällä yläkerran kama-
rit rakentamatta, sisäänkäynnin kuisti on Pirkko 
Hakolan suunnittelema. Mallina on käytetty Lat-
va-Jyllilän päärakennuksen vanhaa kuistia, jonka 
Sameli Hakola vanhempi on suunnitellut. Siirron 
yhteydessä rakennukseen tehtiin sauna-ja pesu-
tilat. Nykyisille omistajille rakennus siirtyi 2002. 
1990-luvulla talo oli vaalea ja nurkkaharkoitukset 
harmaat, nykyinen sininen väritys on tullut tämän 
jälkeen.

Sampola, nyk. Toivola, Kankaantie 20 

Talon rakennutti tehtailija Wilho Sampola kodik-
seen 1900-luvun taitteessa. Kurikan puunjalos-
tustehdas osti sen 1970-luvulla ja 1988 talo siir-
tyi nykyiselle omistajalle. Se on tehty kahdessa 
osassa, eteläpää ensin. Pohjoispäähän on lisätty 
myöhemmin kaksi kamaria. Jatkoksen yhteydes-
sä rakennettiin myös kattolyhdyt ja iso erkkeri. 
Ensimmäinen pintaremontti tehtiin 1970-luvun 
puolivälissä Puunjalostustehtaan ostettua talon, 
täydellinen peruskorjaus tehtiin vuonna 1988. 
Rakennus eristettiin tällöin sisäpuolelta ja sen 
tien puoleista erkkeriä korotettiin.  
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Entinen kirkon kansakoulu, 
nyk. Kurnun nuorisokeskus, 
Keskuspuistikko 20 

Frans Rekola lienee käyttänyt kouluhallituksen 
mallipiirustuksia suunnitelleessaan kirkonkylän 
entistä kansakoulua. Se valmistui 1935 ja aloit-
ti aluksi 3-opettajaisena. Koulun toiminnan kat-
kaisi sota, vuosina 1939-45 siinä toimi sotasai-
raala. Koulukäytössä rakennus oli vuoteen 1956, 
jolloin uusi koulukeskus valmistui Nummen-
mäelle. Rakennus remontoitiin perusteellisesti 
1956 ja sen käyttötarkoitus muutettiin. Tuolloin 
mm. ikkunat uusittiin ajanmukaisiksi, uusi pää-
sisäänkäynti puhkaistiin nykyisen Keskuspuisti-
kon puolelle ja yläkoulun luokkatila muutettiin 
neuvolakäyttöön. Rakennus on edelleen tässä 
1950-luvun asussa. 1970-luvun lopulla kirjas-
to laajensi tilojaan ja otti käyttöön myös yläker-
ran asunto-osan. Neuvolan muuttaessa uuteen 
terveyskeskukseen 1979, kirjasto sai käyttöön-
sä myös alakerran tilat. Uuden kirjaston valmis-
tuttua 1982 rakennukseen muutti Tuomarnie-
men metsäkoulu. Sen toiminnan päätyttyä talo 
oli hetken vajaakäytössä, kunnes se 1995 siirtyi 
nuorisotaloksi. Nuorisokeskus Kurnun sisätiloi-
hin tehtiin laaja remontti vuonna 2008.  (SR)

Entinen synnytyssairaala, 
hammashoitola, Keskuspuistikko 

Raimo Luokkamäki suunnitteli 1950-luvulla syn-
nytyssairaalan. Siinä toimii yksityinen hammas-
hoitola ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
psykiatrinen poliklinikka. Rakennus on kaupun-
gin omistuksessa ja edustaa 50-luvun julkista ra-
kentamista parhaimmillaan. (sr-1) 
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Kauppalantalo, Keskuspuistikko 22

Rakennus ostettiin Juho Korpelalta 1922 il-
meisesti keskeneräisenä ja kunnan käyttöön 
se saatiin heti vuoden 1923 alusta. Kauppalan-
talo toimi kunnantalona vuosina 1923-1974. 
1950-luvun alussa rakennusta jatkettiin palo-
aseman suuntaan ja Seurapuistikon puolelta 
poistettiin kuisti. Sisätiloissa tehtiin suuria muu-
toksia, kun vuonna 1975 talosta tehtiin päivä-
koti. Paloasemanpuoleiseen siipeen rakennet-
tiin kuisti. Uimahallin puoleinen kuisti purettiin 
vuonna 1996, jolloin rakennus siirtyi työnhaki-
jain ateria-, kerho- ja yhdistystoimintaan. Pää-
osin suuret ristikarmi-ikkunat on jaettu 12 osaan. 
Talossa on aumattu satulakatto, tummat räystäs-
laudoitukset ovat voimakkaasti pro! loidut ja si-
säänkäyntejä on kaksi, molemmat rakennuksen 
länsipuolella.

Takalahti, Lapiolahti, Kurikanahde 3 

Tarinan mukaan talo on muutettu lihantarkas-
tusasemasta tai teurastamosta asuinrakennuk-
seksi. Vilho ja Maija Lapiolahti olivat suunnitel-
leet asemaa ja aloittaneet rakennustyöt, mutta 
lamavuodet ajoivat hankkeen konkurssiin ja sa-
massa pihassa ollut asuinrakennus (Kaunislahti) 

jouduttiin myymään ja Lapiolahden tontti loh-
kottiin omaksi kokonaisuudeksi. Tarkastusasema 
lienee tuolloin ollut keskeneräinen ja se muu-
tettiin asuinrakennukseksi, jonne Lapiolahdet 
muuttivat 1940-luvulla.  Lapiolahti on erikoinen, 
alueelle poikkeuksellinen täystiili/puutalo. Ra-
kennuksen suunnitteli Seeli Pienimäki ja se val-
mistui vuonna 1945. Sen puhtaaksi muuratussa 
tiilipinnassa on käytetty renessanssi- eli vuoro-
limitystä. Räystäiden alla on kaunis tiilistä muu-
rattu hammaslista ja ”kissinpenkit”. Länsipääty 
on puurakenteinen
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Kaunislahti, Kurikanahde 7 

Kaunislahti sijaitsee komeasti  joen rannassa, kir-
konsillan kupeessa. Se on vuosisadan alun yk-
sityisasunto, joka on ulkoasultaan kohtalaisen 
säilynyt. Talon lienevät rakennuttaneet Vilho ja 
Maija Lapiolahti. Sitä on jatkettu etelään yhden 
huoneen verran ja päätyyn on rakennettu kuisti. 
1976 talossa tehtiin suurempi muutos kun ete-
läkuistille rakennettiin saunatilat. Ulkorakennuk-
sessa on vuosien saatossa toiminut korjaamo, 
Viipurin makaronitehdas ja pesula. Taloa kun-
nostetaan vuonna 2014. 

Suojeluskuntatalo, entinen Korpelan talo, 
nyk. Pelto-Piri, Kurikantie 37

Talon rakennutti itselleen vuonna 1926 paikalli-
nen suurliikemies Juho Korpela. Tarinan mukaan 
taloon tehtiin myös morsiushuone. Sitä ei Korpe-
la koskaan ehtinyt käyttää, sillä hän kuoli poika-
miehenä vuonna 1931 ja asui äitinsä kanssa. Ta-
lossa oli Korpelan aikaan kaksi suurta salia, yksi 
alakerrassa lasikuistin ympäröimänä ja toinen, ri-
tarisali, yläkerran kuistin kohdalla. Kaikki on myö-
hemmin jaettu pienempiin osiin. Alunperin oli 
2-kerroksinen kuisti, joka on myöhemmin muu-

Kurikan kaupungin kuva-arkisto
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tettu avokuisti/parveke yhdistelmäksi. Korpelan 
kuoltua rakennuksen osti Iisakki Levula ja lahjoitti 
sen suojeluskunnalle ja lotille ehdolla, mikäli toi-
minta loppuu, talo lankeaa seurakunnalle. Näin 
tapahtuikin ja vuosina 1944 - 1947 talo toimi seu-
rakuntakeskuksena. Vuoteen 1961 se toimi opet-

tajien asuntolana, jolloin se huonokuntoisena 
myytiin yksityisomistukseen. Ulkorakennuksista 
pääosa tuhoutui tulipalossa 1968, samoille kivija-
loille rakennettiin kuitenkin uudet. Kuisti muutet-
tiin avomalliseksi ilmeisesti aikana, jolloin talo toi-
mi opettajien asuntolana. (SR)
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Ala-Jyrä, Kurikantie 3 

Ala-Jyrä on yksi Kurikan kantatiloista, ja sen mail-
le on Kurikan keskusta rakentunut. Pääraken-
nus on yksi Kurikan harvoista kaksifooninkisis-
ta. Aleksanteri Ala-Jyrä tuli taloon Kauhajoelta 
1859 ja naituaan kievarin lesken. Talo siirrettiin 
jokirannasta paikalleen 1865. Kun Aleksanteri 

jäi aikanaan syytingille, hän rakennutti pohjois-
päähän uudet huoneet. Muistitiedon mukaan 
talossa on pidetty käräjiä ja siinä on ”juttukama-
ri”, jossa tehtiin päätökset. Käräjät pidettiin ”ylätu-
vassa”. Päärakennus  on poikkeuksellisen suuri ja 
siinä onkin asunut mm. paikkakunnan lääkäreitä 
ja hammaslääkäri. Nykyinen asu on paikallisen ra-
kennusmestari Juho Kukkulan käsialaa ja 1900-lu-
vun alusta. Keskuslämmitys laitettiin 1958, uunit 
hävitettiin 1970-luvun remontissa. Vuonna 1990 
tuvan pahasti painunut takkauuni purettiin ja 
rakennettiin uudelleen vanhan mallin mukaan, 
tuolloin myös pintoja uusittiin. Ulkorakennukset 
purettiin 1988 ennen kuin as. Oy Jyränkartanoa 
alettiin rakentaa. Näiden uusien asuinrakennus-
ten ulkonäössä huomioitiin päärakennuksen tyy-
li. Päärakennus on nykyään jaettu useisiin vuokra-
huoneistoihin ja  säilyttänyt komeasti 1900-luvun 
alun ulkoasun. (SR)Kurikan museon kuva-arkisto
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Ruonamon talo, nyk. Toivola 
(ent. kunnanlääkärin talo) Kurikantie 15 

Vaaleankeltainen kivirakennus sijaitsee Kirkon ja 
Seurakuntakeskuksen välissä, näkyvästi Kurikan-
tien varressa. Piha on puistomainen ja avara. Ra-
kennus oli valmistumisestaan 1937 kunnanlää-
kärin virkatalo aina vuoteen 1980, jonka jälkeen 
vastaanotto siirtyi terveyskeskukseen. Viimeinen 
talossa toiminut lääkäri asui siinä vielä muuta-
man vuoden, jonka jälkeen rakennus toimi mm. 
Metsäkoulun asuntolana. Vuonna 1993 se siirtyi 
seurakunnalle ja toimii nykyään  nuoriso- ja par-
tiotilana. 

Kurikkala, Kurikantie 16

Entinen seurakuntatalo Kurikkala on rakennet-
tu vuonna 1936 ja sen suunnitteli Sameli Hakola 
nuorempi. Ennen talvisotaa aloitettu hanke saa-
tettiin loppuun sotien jälkeen. Rakennus on toi-
minut seurakuntatalona, väliaikaisena kouluna 
ja päiväkotina. Nykyään se on kansalaisopiston 
juhla- ja harrastetiloina. Kurikan kaupunki osti ra-
kennuksen ja lahjoitti sen Kurikkalan kannatus-
yhdistykselle vuonna 1969. Talo  on neliömäinen, 
pyramidikatto on sementtitiilistä, tylppä huipul-
ta.  Etelä- ja pohjoislappeessa on korkeahko front-
ti. Kivijalka on lohkottua graniittia ja kissinluukku-
jen ympärystät on muotoiltu kauniisti. Ikkunoita 
on neljästä aina 12-ruutuisiin. Frontoneissa on lu-
netit, nurkkalaudat ovat leveät  ja räystäät muo-
dostavat ns. kissinpenkin. 
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Paavola, Kurikantie 175

Paavolan historia tunnetaan 1540-luvulta asti ja 
ensimmäinen isäntä oli Paavo Laurinpoika. Al-
kuperäinen talo on sijainnut hieman lähempä-
nä keskustaa, jokirannassa, mutta kuitenkin ny-
kyisen päärakennuksen tuntumassa. Tilan mailla 
on käyty viimeinen Nuijasodan taistelu vuonna 
1597 ja nykyisen päärakennuksen puutarhassa 
on peruskallio, jonka läheisyyteen on haudattu 
Nuijapäällikkö Mikael Matinpoika Karpalainen, 
Taivassalon kirkkoherran poika. Vanhan tilan 
päärakennuksessa kerrotaan myös Klaus Fle-
mingin yöpyneen ennen Santavuoren taistelua. 
Nykyinen Paavolan päärakennus on rakennettu 
vuonna 1902 silloiselle vävylle Antti Matinpoika 
Levulalle. Päärakennus on poikkeuksellisen au-
tenttisena säilynyt, poikittain Kurikantiehen. Pi-
hapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi isoko-
koinen talousrakennus ja tien toisella puolella 
olevat komeat aitat. Ne on sinne siirretty tiejär-
jestelyjen vuoksi tien äärestä etäämmäs vilje-
lystien varteen. Porttikivet Kurikantien varressa 
johtavat edelleen pihapiiriin.  (sr-2)

Ent. Rinta-Paavolan paapan tupa, 
Kurikantie 189 

Entinen Rinta-Paavolan herastuomarin paapan 
tupa, on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 
1916 viereisen Rinta-Paavolan pihapiiristä. Hirsi-
rakennus on salvottu pitkille nurkille ja muodol-
taan liuhaksi ja hirsikerrat ulottuvat harjalle asti. 
Rakennus lienee ollut alunperin kaksitupainen 
rakennus, johon on ollut sisäänkäynti keskellä si-
jainneen porstuan kautta. Porstuan takana on ol-
lut porstuakamari. Siirron yhteydessä rakennuk-
seen on lisätty kuisti.

Rakennuksessa asui herastuomari Rinta-Paa-
vola ja tämän jälkeen talo lienee ollut vuokrat-
tuna mm. viereisen Osuusmeijerin sikalan työn-
tekijöille. Edelliset omistajat alkoivat kunnostaa 
rakennuksia vuonna 1972. Katteeksi asennettiin 
aaltopeltikate, entinen iso tupa muutettiin tupa-
keittiöksi ja kylmä yläkerta rakennettiin lämpi-
miksi huoneiksi. Rakennukseen uusittiin ikkunat 
ja tähän asti hirsipinnalla ollut talo vuorattiin ra-
korimalaudoituksella ja maalattiin siniseksi.

Ulkorakennus on perustettu kivijalalle ja mo-
lempien päätyjen aitat on siirretty paikalleen. Toi-
sen aitan vieressä on liiveriosa, jonka perällä on 
aiemmin ollut jokin rakennus. Muistitiedon mu-
kaan jo kadonneessa rakennuksessa olisi ollut siir-
tolaisten karjaa. Liiverin toisessa päässä on ranko-
rakenteella erotettu varasto/kulkutila. Pihapiiriin 
kuuluu lisäksi hirsirakenteinen sauna, joka on siir-
retty paikalle.  (sr-2)

Kurikan museon kuva-arkisto
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Plosila, Hannuksela, Kurikantie 208

Plosilan talon rakensi Iisakki Plosila ilmeisesti 
1880-luvulla. Tuolloin se oli kamarien verran ny-
kyistä pitempi, käsittäen porstuan, porstuaka-
marin, tuvan ja päätykamarit, sekä yläkerrassa 
kaksi kamaria. Rakennus oli salvottu hirrestä pit-
kille nurkille ja muodoltaan liuhaksi. Multipenkit 
poistettiin ja lattiarakenne uusittiin rossilattiaksi. 
Huonokuntoiset Kurikan puoleiset päätykama-
rit poistettiin ja isosta tuvasta erotettiin kamarit 
vastaaviin paikkoihin. Lasikuisti uusittiin nykyi-
seen muotoonsa. 1970-luvulla tarvittiin lisäeris-
tystä, pintoja uusittiin kuten mm. yläkertaan 
alkuperäisen kaltaiset ikkunavuorilaudat, ikku-
noihin lisättiin vain kolmas lasi. Asuinrakennusta 
vastapäätä on talousrakennus, joka on ilmeisesti 
käännetty nykyiselle paikalleen vuonna 1907 ja 
poikittain päärakennukseen vilja-aitta vuodelta 
1887. (sr-2)

 

Vilja-aitan on rakentanut Iisakki Plosila vuon-
na 1887. Se on salvottu hirsistä pitkille nurkille ja 
muodoltaan ylöspäin leveneväksi. Aittaan men-
nään kuistimaisen katoksen kautta. 

Franssila, Laurintie 27 

Talon rakennutti maanmittari Lauri Franssila 
asunnokseen 1920-30-luvun taitteessa. Raken-
nusvaiheessa tiilirunkoiseen taloon sijoitettiin 
mm. keskuslämmitys. Franssila siirtyi kaupungin 
omistukseen vuonna1953 ja tiloissa toimi ensin 
hammaslääkärin vastaanotto. Talo remontoitiin 

työvoimatoimistoksi 1979, vuosina 1993-96 se 
toimi työterveystoimistona ja siirtyi tämän jäl-
keen musiikkiopiston käyttöön. Franssila on yksi 
harvoista keskustan jäljellä olevista vanhoista 
rakennuksista. Talon rakennuttaja Lauri Franssila 
laati Kurikan asemakaavan. (SR) 

TUPANA V. 1950 ASTI, KAMARIOSA PURETTIIN V. 1950 
JA KAMAREILLE OTETTIIN TILA VANHASTA TUVASTA

KEITTIÖ

PORSTUA

TUPA KAMARI

KAMARI

KAMARI

KAMARI
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Keski-Jyrä, Mäkitie 6 

Keski-Jyrän päärakennus on tyypillinen 1800-lu-
vun loppupuolen 1,5 kerroksinen pohjalaistalo, 
jonka ulkoasu on säilynyt hyvin. Talo on raken-
nettu vuonna 1878. Suurempi muutos tehtiin 
1970-luvun lopussa, jolloin rakennettiin kuistin 
toiseen kerrokseen sauna ja pesutilat, vaihdet-
tiin keskuslämmitys ja purettiin pystymuurit, 
uusittiin keittiön takka ja ikkunat vanhan mallin 
mukaan. Tontti on aivan kiinni rautatiessä ja tari-
nan mukaan rautatiehen on tehty kaarretta, jot-
ta talo säilyisi. 

Kappalaisentalo, Nummentie 5 

Kappalaisen taloa alettiin rakentaa  S.W. Birlingin 
(Aitola) suunnitelmien mukaan 1909, heti kun 
kirkko saatiin korjatuksi. Työ viivästyi  määrära-
hojen puutteessa ja I maailmansodan puhjet-
tua. Vihdoin 1915 rakennus voitiin vuokrata tila-
päisesti kunnanlääkärin asunnoksi. Kappalainen 
virkatalo varustettiin myöhemmin keskusläm-
mityksellä ja kylpyhuoneella. Kappalaispappila 
jäi tarpeettomaksi uuden kirkkoherran- ja kap-
palaispappilan valmistuttua suunnilleen nykyis-

ten seurakunnallisten rakennusten pihamaalle. 
Kaupunki osti kappalaisentalon huutokaupas-
sa vuonna 1959 ja se toimi koulun lisätiloina 
1960-luvulla. Tuolloin kellari poistettiin käytöstä. 
Koulu loppui siellä 1971, jolloin rakennus kun-
nostettiin nuorisotiloiksi, rakennuksen etelä-
puolella oleva puutarha uusittiin 1980-luvulla ja 
1990 pihapiirin aitta siirrettiin museolle. Kappa-
laisentalo peruskorjattiin 1990-luvulla ja nyky-
ään siinä toimii koululaisten iltapäiväkerho. (SR) 

Kurikan museon kuva-arkisto
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Mäki-Reinikka, Nummentie 19 

Jaakko Mäki-Reinikka on luultavasti itse rakenta-
nut ja suunnitellut talon vuonna 1926. Se on toi-
minut vankikuljetusten majapaikkana 1940-lu-
vun puoliväliin asti, kunnes rakentajan poika tuli 
isännäksi. Vankeja varten tupaan oli rakennet-
tu kaksi koppia, jotka purettiin vuoden 1973 re-
montin yhteydessä. Erikoisuutena oli sisälle ra-
kennettu köökki/maitohuone, joka on muutettu 
kylpyhuoneeksi. Salin harvinaisuus on Iisakki 
Heittolan kaunis öljyvärein maalattu maisema 
friisi vuodelta 1927. Suojaisan ja tunnelmaltaan 
intiimin pihapiirin ulkorakennuksia ovat navet-
ta/talli vuodelta 1926 sekä kellari, vilja-aitta, 
puulato ja sauna.

Latva-Paavola, Paavolantie 59

Latva-Paavola on syntynyt kun Paavolasta ai-
emmin lohkottu Mäki-Paavola on jaettu kahtia 
vuonna 1781. Uuden päärakennuksen on tällöin 
rakennuttanut silloinen isäntä Matti Latva-Paa-
vola. Sukutilan pihapiiristä aukeavat hienot nä-
kymät yli radan ja peltojen joen suuntaan. 

Päärakennus vuodelta 1898 on hirrestä, hy-
vässä kunnossa ja vuorattu myöhemmin. Näyttä-
vässä kuistissa on uusgoottilaishenkiset ikkunat. 
Se on nykyään 1-ovinen, aikaisemmin oli kak-
si sisäänkäyntiä. Pihassa oleva suuri ja hyväkun-
toinen ulkorakennus muodostaa jo harvinaiseksi 
käyneen karjapihan. (sr-2)
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Rinta-Paavola, Yli-Paavola, 
Paavolantie 60 

Rinta-Paavola on lohkottu Paavolasta vuon-
na 1781. Tila on tunnettu aiemmin nimellä Yli-
Paavola. Nykyinen päärakennus valmistui 1915. 
Suunnittelijasta ei ole varmaa tietoa, mutta ta-
lon alkuperäiset, signeeramattomat piirustukset 
ovat tunnistettavissa J. Kukkulan tekemiksi. Ul-
korakennuksen piirustuksissa on hänen signee-
rauksensa. 

Rinta-Kurikan rakennuskokonaisuus on eheä, 
korjaukset on tehty perinteitä kunnioittaen. Pää-
rakennus poikkeaa perinteisestä asustaan vain 
yläkerran ikkunoiden ja frontonin osalta. Pihapii-
riin kuuluu useita rakennuksia, mm. kaunis ja hy-
väkuntoinen puori/liiteri sekä sivummalla kaunis 
aitta, joka kaarevan kattonsa vuoksi poikkeaa ta-
vanomaisesta. (sr-2)

Rintala, Hakola, Postite 21 

Myös Hakolana tunnettu Rintalan talo metsän 
reunassa, kahden ison tien välissä on paikkakun-
nalle erikoinen tyylien sekoitus. Jugend-henki-
sen, kookkaan asuintalon on omaksi kodikseen 
suunnitellut ja valmistanut vuosina 1906 -1908 
rakennusmestari Sameli Hakola nuorempi. Sen 
vaikutteet ovat muualta. Luonnonkiville perus-
tettu talo on vuorattu vuoroin pysty- ja vaaka-
paneelein. Aumakaton päitä korostavat pääty-
erkkerit, ikkunat ovat pääosin ristikarmillisia, ja 
niiden yläosien pikkuruudut ilmentävät jugend-
vaikutteita. Talo on säilynyt hienosti alkuperäise-
nä. Pihapiirin useat talousrakennukset ovat sa-
malta ajalta ja paikkakunnalle tyypillisiä. (sr-1)

Kurikan kaupungin kuva-arkisto
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Vuorenmaa, Kukkula, Postitie 96

Kukkulan pihapiiri Postitien eteläpäässä on 
suojainen. Talon alkuperäinen, vanha osa on 
1800-luvun lopusta. Lisäsiiven teki rakennus-
mestari Juho Kukkula kotitaloonsa 1910-luvulla. 
Pihapiiriä jakaa tontin yläosassa L-mallinen ulko-
rakennus. Kukkulan kädenjäljen tunnistaa par-
haiten jugend-henkisistä ikkunoista, joiden kar-
mit on värjätty punaisiksi. Perusrungoltaan ne 
ovat ristikarmillisia, mutta alimmissa ruuduissa 
on kapea vaakalista. Alkuperäisessä osassa ikku-
nat on sijoitettu symmetrisesti, mutta lisäosas-
sa ei, sekin tyypillistä Kukkulaa. Päärakennus on 
säilynyt varsin alkuperäisessä, Kukkulan aikai-

Kukkulan suunnittelemaan siipeen johtava ovi on säilynyt alkuperäisenä ja onkin Kukkulaa parhaimmillaan. Kapeassa ja korkeassa pariovessa on kolme peiliä, 
joista ylimmäiset ovat ikkunoita ja jaettu pystypienalla kahteen kapeaan osaan. Ikkunan päällä on korkeahko kamanaikkuna. Se on jaettu pystysuunnassa vii-
teen osaan. Ovi on kehystetty näyttävillä vuorilaudoilla, jossa yläosan voimakkaasti pro! loidun koristelistan alla on hammaslista. Oven yläreunan ja kamanaik-
kunan rajan korkeudella vuorilaudat paksunevat ja muodostavat alaspäin tyylitellyt pilasterit. Ovelle johtavat yksinkertaiset portaat ovat graniittia.

sessa asussa. Esimerkkeinä tästä ovat yläkerran 
huoneet ja sinne vievät komeat jugend-henkiset 
rappuset sekä yläkerran makuukamarissa mie-
lenkiintoinen seinän sisään rakennettu sänky.

Pihapiirissä on lisäksi entinen vilja-aitta/va-
rasto, sauna/pesutupa ja uudempi varastora-
kennus, jonka paikalta on purettu Kukkulan 
rakentama sikala. Saman miehen käsialaa on 
päärakennuksen sivulla oleva aittapari, joissa 
satulakatto jatkuu kuistin yli ja niiden kaiteis-
sa on Kukkulalle tunnusomaiset  tiheät kapeat 
pienakoristelut. Pihapiirin ulkopuolelle jää talli 
ja Postitien toisella puolelle sijaitseva paja. (sr-2)

Latva-Reinikka, Reinikantie 5 

Latva-Reinikan päärakennus sijoittunee 1880-lu-
vun puolivälin jälkeiselle ajalle. Navetta/talli ra-
kennuksessa on muistitiedon mukaan ollut vuo-
siluku 1876. Taloa on remontoitu useasti, 1920- ja 
1930-lukujen taitteessa poistettiin tuvan iso tak-
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Yli-Reinikka, Vanhatie 21 

Yli-Reinikan päärakennus on vuodelta 1865 ja 
siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1924, jol-
loin se sai nimensä talon emännän mukaan. 
1920-luvun lopussa siellä toimi kestikievari. Ul-
korakennuksen hollituvassa ajurit odottelivat 
kyytejään. Pystyrimalaudoitus on laitettu sotien 
jälkeen. Tiilikate laitettiin päreen päälle vuon-
na 1961/62 ja erittäin märkä tontti salaojitettiin. 
Mm. alakerran keskitupaa korjailtiin 1984. Sa-
moihin aikoihin myös yläkerran toista päätä on 
remontoitu. Ilmeisesti vuorauksen yhteydessä 
alaosaan tehtiin ikkunamuutoksia.    

kauuni ja kamarien kaakeliuunit vaihdettiin kuo-
rimuureihin. Sotien jälkeen pikkutuvan takka-
uuni uusittiin ja yläkerran pohjoispään tulisija ja 
ikkuna muutettiin. Pikkutupa ja sivukuisti korjat-
tiin vuonna 1985, jolloin myös pintoja uusittiin ja 
kuistiin rakennettiin sauna ja wc. 1994 osa isos-
ta tuvasta otettiin pikkutuvan yhteyteen. Isos-
sa tuvassa asuttiin vuoteen 1992, jonka jälkeen 
talo jäi hetkeksi tyhjilleen. 1994 remontin jäl-
keen talo tuli jälleen asuinkäyttöön. 2000-luvulla 
säleaidan rajaama pihapiiri rakennuksineen on 
vanhaa kunnioittaen kunnostettu ja muodostaa 
arvokkaan osan keskustan pohjoispuolista van-
haa rakennuskantaa. 

SIVULUTTI

KESÄHUONE/
SIVULUTTI

AVOIN 
VARASTOTILA 

V. 1995
SIVULUTTI

KESÄHUONE/
SIVULUTTI

HIRRET 
NUMEROITU

ISO TUPA

PAAPAN 
KAMARI

PIKKUTUPA

ENTINEN 
KAMARI/

SAUNA/WC

TAKKAUUNI

MATALAMPI OSA, TEHTY 
EHKÄ MYÖHEMMIN

Kurikan kaupungin kuva-arkisto Kurikan kaupungin kuva-arkisto
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Kurikan kirjasto,  Seurapuistikko 2

Kurikan kirjasto valmistui entisen nuorisoseuran-
talon paikalle vuonna 1982 ja sen on suunnitellut 
arkkitehti Saara Juola. Veistoksellinen kirjastora-
kennus on mielenkiintoinen, sisätilan kattopalkit 
muodostavat viuhkamaisen perhoskuvion ja ra-

Kurikan Metalli Ky, 
vanha Esson huoltamo, 
Tanelinpolku 2 

Kurikan ensimmäisen Esso-huoltoaseman pe-
rusti Alvar Wiklund ja uusi, ajalleen tyypillinen 
huoltamo valmistui 1955. Se rakennettiin Esso 
Oy:n teknisellä osastolla Helsingissä tehtyjen 
piirrosten mukaan. Alkuperäinen sileä rappaus 
ei kestänyt kauan, joten seinät saivat pian as-
bestilevyt. Rakennus toimi huoltamona kunnes 
tien toiselle puolelle valmistui uusi Esso 1970-lu-
vulla. Tiloissa toimi mm. Kuivamäen rengasliike, 
1980-luvulla Kurikan Metalli, joka keskittyi me-
tallirakenteisiin ja korjaamaan autoja. Yritys toi-
mii tiloissa edelleen, nykyään autokorjaamona. 
Rakennukseen on tehty vähäisiä muutoksia. Kat-
to ja pellitykset on uusittu, mutta mahdollisim-
man alkuperäisillä materiaaleilla. Ikkunat ovat 
entiset  ja rapattu pinta on koilliskulmassa palau-
tettu. Rakennus maalattiin vuonna 2007 jälleen 
valkoiseksi. Se on malliltaan lähes neliö, rungos-
ta ulkonevaa kaarevaa koilliskulmausta lukuun 
ottamatta. Katto on hieman kalteva, pulpetti-

mainen, kuitenkin tasakattoa muistuttava. Pu-
naiset mainosteipit ja yksityiskohdat muistutta-
vat vanhan Esson ajoista, jolloin sokkeli ja listat 

dan puolen seinä on kuin avoin kirja. Satunurkka 
on remontissa 30 vuotta myöhemmin säilytetty, 
mutta musiikkihuoneesta on tehty hiljainen huo-
ne tietokoneineen. Lehtienlukusalin paikka siir-
rettiin ja siitä muodostui  yhteinen olohuone. 

ovat olleet ns. ”Esson-punaiset”. Hallin ovet ovat 
olleet alunperin puiset, nykyiset punaiset metal-
liovet on laitettu paikoilleen 1990-luvulla.
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PANTTILA

Panttila käsittää Kurikan keskustan pohjoispuolella levittäytyvän maa-
seutualueen, joka ulottuu Kyrönjoesta läntiselle metsävyöhykkeelle 
ja pohjoisessa kuntarajalle. Nykyään Panttilana tunnetaan lähes koko 

keskustan pohjoispuolinen maaseutu joen länsipuolella. Mm. Koiviston- ja 
Nenättömänkylänä tunnetun alueen nimeksi on vakiintunut Panttila 1936 
perustetun rautatiepysäkin mukaan. Panttila jakautuu Kurikan, Koiviston ja 
Tuiskulan maarekisterikyliin. Alue on laaja ja sisältää useita tiiviitä taloryh-
miä ja rakennuskokonaisuuksia, jotka ovat usein kantatalojen mukaan ni-
mettyjä kuten Antilanmäki, Hirvelänmäki sekä Koivistonkylä. 

Kyrönjokilaakson maisemalliset arvot perustuvat avariin peltoaukeisiin 
ja tienvarsia ja metsänreunoja myötäilevään asutukseen. Jokivarren ylit-
tävät näkymät avautuvat usein Kyrönjoen vastarannalle, luomien voimak-
kaasti kaartuvat ojanteet rytmittävät laajaa viljelymaisemaa. Rakennuskan-
ta on paikoin historiallisesti merkittävää. 

Panttilan asutushistoria ulottuu jopa 1400-luvun puolelle, jolloin Nenät-
tömänluoman läheisyyteen ovat syntyneet Kurikan vanhimpiin kuuluvat 
kantatalot; Liuhtari (Koivisto) ja Hirvelä sekä hieman etelänpänä Orhanen. 
1500-luvun loppuun mennessä syntyivät myös Äijälä, Pantti, Antila sekä Le-
vula. Paavolanmäen alueella sijaitsee Paavolan ja Plosilan tiloja, jotka ovat 
vanhoja kantataloja 1500-luvulta. Koiviston talot ovat alun perin kuuluneet 
Ilmajoen Jouppilankylään ja liitetty Kurikkaan 1830. Alueella on käyty myös 
Nuijasodan taistelu. Asutus on alun perin sijainnut lähempänä jokivartta ja 
siirtynyt peltojen raivaamisen mukana kohti metsiä eli larvaa. 

Panttilan kylässä on ollut runsasta yrittäjyyttä mm. olut- ja limonaditeh-
das, mutta merkittävimmin alueen kehitykseen vaikutti runsas turkis- ja 
tekstiiliteollisuus. Tärkeimpinä näistä Tuomisen turkis ja Kurikan Lakkiteh-
das. Parhaimmillaan lakkitehdas työllisti 330 henkeä 1950-luvulla ja ajalle 
poikkeuksellisesti, suurin osa työntekijöistä oli naisia. 

 Alueen rakennuskanta on rikas ja sisältää paljon eri aikakausien esi-
merkkejä. Vanhoissa pihapiireissä on säilynyt runsaasti rakennuskantaa ja 
ikänsä puolesta ulkorakennukset ovat yleensä päärakennuksia vanhem-
pia. Radan länsipuolella metsänrajassa sijaitsevat kantataloista aikoinaan 
lohkotut suuremmat tilat ja pienemmät tuvat sekä syvemmällä, metsäi-
semmällä vyöhykkeellä jälleenrakennuskauden alueet. Uudempaa raken-
nuskantaa on muodostunut tiiveimmin Koiviston koulun ympäristöö n ja 
Paavolanmäen alueelle. Panttilan alueelle on laadittu asemakaava, jossa on 
huomioitu ympäristön rakennuskulttuuriarvojen säilyminen. Panttila kylä 
on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. 

Kyrönjoki virtaa peltovainioiden 
reunustamana maisematilan kes-
kellä, alhaalla uomassaan. Maise-
matilan reunoilla kohoavat metsäi-
set selänteet. Näkymät ovat pitkiä 
ja ulottuvat jokivarren suuntaises-
ti tai jokilaaksossa poikittain kauas 
joen vastarannalle Tuiskulaan. Joki-
varren puusto ja viljelymaiseman 
keskelle hakeutunut asutus katkai-
sevat paikon näkymiä. Luomien varsien kasvillisuus rikastuttaa maisemaku-
vaa. Panttila ja Hirvelänkylä muodostavat tiiviin kokonaisuuden, varsinai-
nen kyläkeskus sijoittuu Nenättömänluoman varteen, teiden risteykseen. 
Pohjoisessa kyläalueen porttina voi pitää Mäki-Koiviston tilaa, etelässä 
porttina ovat Latva-Hirvelän ja Ala-Äijälän talot. Hirvelänkylä on nauhamai-
sesti rakentunut. Maisema Panttilassa liittyy osaksi maisemallista kokonai-
suutta, joka jatkuu pitkälle Ilmajoen puolelle.

Koiviston koulu Panttilassa
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Koivumäki, Mäki-Äijälä, Hirveläntie 56 

Nykyinen päärakennus on siirretty paikalleen jo-
kirannasta Yli-Äijälästä 1907. Tällöin tilasta tuli 
Mäki-Äijälä. Nimitys on syntynyt kahden suvun 
liitosta. Silloinen isäntä tuli Mäki-Hirvelän talos-
ta ja otti emännän sekä tuvan Ylä-Äijälästä, näin 
syntyi Mäki-Äijälä. Nykyään tila tunnetaan ni-
mellä Koivumäki, Mäki-Äijälä nimitys siirrettiin 
suvun mukana läheiselle tilalle, joka jäi tovik-
si tyhjilleen. Koivumäki juontuu alueen runsais-
ta koivuista. Koivumäki on säilyttänyt hienosti 
1930-luvulla muotoutuneen ulkoasunsa. Piha-
piiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi kaksi alu-
eelle tyypillistä aittaa sekä maakellari. 

  

Yli-Antila (Ania), Antilantie 44

Yli-Antilan talo on rakennettu vuonna 1908 tilan 
uudeksi päärakennukseksi. Vanhan asuinraken-
nuksen hirsiä käytettiin rakentamiseen ja talo ra-
kennettiin ilmeisesti kahdeksi asunnoksi, vaikka 
se on pohjakaavaltaan perinteinen yksitupainen 
ja päätykamarillinen. Kuistilta oli sisäänkäynnit 
sekä tupaan, että ns. porstuan paikalla sijoitet-
tuun keittiöön. Asuntojen välillä ei ollut yhteyttä. 

Välirauhan aikaan (1940-42) rakennusta kun-
nostettiin ja kaikki uunit uusittiin. Vuonna 1961 
rakennuksen pärekate uusittiin sementtitiileksi 
ja talo maalattiin ensimmäisen kerran.  Vuonna 
1991 kuisti uusittiin, sinne sijoitettiin wc ja suih-
ku sekä portaat yläkertaan. Samassa yhteydessä 
uusittiin vesikate muovipinnoitetuksi pro! ilipel-
tikatteeksi ja rakennettiin koko yläkerta lämpi-
mäksi sekä uusittiin ikkunat. Lopuksi purettiin 
vanha ulkoverhous ja tuulensuojalisäeristyksen 
jälkeen se uusittiin vanhaan malliin.
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Metsä-Hirvelä, Mäki-Hirvelä 
Hirveläntie 

Kotiseutumme sanoin ja kuvin kirjan mukaan 
rakennus olisi 1700-luvulta ja uusittu vuonna 
1932. Rakentaminen ajoittuu ainakin varhaiselle 
1800-luvulle. Kaksi peräkamaria on lisätty myö-
hemmin. Vanha, yksinkertainen avokuisti kiin-
teinen penkkeineen on yksi harvoista Kurikassa 
säilyneistä. Rakennus on säilynyt hyvin vuoden 
1932 asussa, ikkunat ja leveä peiterimalaudoitus 
lienevät tältä ajalta. Pihapiirissä on lisäksi vanha 
aitta, talli, navetta, lato, riihi, kuivaaja sekä kella-
ri. Mäki-Hirvelän pihapiiri on tunnelmaltaan hie-
no ja yhtenäisenä säilynyt kokonaisuus, raken-
nuksen edessä oleva vanha puutarha ja kiviaita 
lisäävät sen arvoa. (sr-2)

ETEINEN

TUPA

TAKKA

KUISTI

PORSTUAKAMARI

PORSTUA

AVOKUISTI

TUPA PERÄKAMARI
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Iso-ojan torppa, Hirveläntie 302

Aatto Alangon kertomaa:

Vuonna 1961 Aatto Alanko tiedusteli Al-
malta ja Annilta mahdollisuutta vuok-
rata Iso-Ojalta hehtaarin jokirantapelto. 
Sisarukset suostuivat mutta pyysivät vas-
tineeksi apua raskaimpiin maataloustöi-
hin. Seitsemän lehmän seuraksi laitumelle 
Alanko vei oman sonninsa ja yht`äkkiä tu-
likin ennätysmäärä maitoa ja seitsemän 
vasikka. Vähitellen apumies teki Iso-Ojal-
la jo aamu- ja ilta-askareet, kävi päivällä 
puupinolla, lämmitti tupaa ja laittoi pel-
lit kiinni, koska Anni pelkäsi häkää. Jotta 
meijerikuski ja kauppa-auto pääsivät kul-
kemaan, oli luotava lunta, toisinaan täytyi 
irrotella Alman kelkkaa pihajäästä. Maa-
han painuneita rakennuksia ja vuotavia 
kattoja oli kohennettava. 

Alanko osti sisaruksilta tilan ja raken-
nukset hiukan ennen Annin kuolemaa 
1987, koska piti rakennusryhmää ainut-
laatuisena ja mielessä kyti matkailukipi-
näkin. Kökkäväen avustuksella hän on 
mm. siirtänyt tien varteen Levin koulua 
vastapäätä kookkaan savusaunan Tuo-
histonkujalta Koskenkorvalta. Pihapiirin 
rakennuksia on ”pidelty”, maalattu ja uu-
sittu kattoja. Uupumaton kohentaja on 
järjestänyt kolme perinnepäivää, joista 
vuoden 2007 juhla oli laajin, ja kävijöitä 
lähes 800.  Aitauksessa sai ihailla kanoja, 
Huissilta oli lainassa lehmiä ja joku kynti 
hevosella pellolla.  Pärehöylä sylki uusia 
päreitä. Ministeri Paula Risikko avasi ti-
laisuuden. Monet syntymäpäivät, poltta-
rit, kokoukset, saunaillat  ja illanistujaiset 
on Iso-Ojalla pidetty. Sukupolvenvaihdos 
2010-luvun alussa siirsi emännyyden tyt-
tärelle, joka jatkaa Iso-ojalla pienimuo-
toista maatilamatkailua.

Iso-ojan torppa sijaitsee Hirvelän mailla ja lienee 
ollut sen torppia. Entisen Levin koulun vieressä 
sijaitseva, hyvin perinteiseen muotoon raken-
nettu pihapiiri muodostuu useista pienistä, eri-
ikäisistä rakennuksista. Ne sijaitsevat lähellä toi-
siaan tai jopa kytkettynä saman katon alle.

Tupa on rakennettu 1865, muodoltaan yk-
situpainen, päätykamarillinen, jonne on käyn-
ti kylmän porstuan kautta. Porstuan perällä on 
porstuakamari, jonne on käynti tuvasta. Kuistia 
ei ole. Talo on ollut asuttu vuoteen 1993 asti, jol-
loin viimeinen asukas Alma Kananoja kuoli. Pik-
kutupa eli Tuomaan tupa eli Paapan tupa on 
pieni hirsirakennus, joka on kunnostettu vuon-
na 1910-11. Rakennus on muodoltaan liuha,  pe-
rustettu graniittikivijalalle. Pikkutupa yhdistyy 
lautarakenteisen eteistilan välityksellä ulkora-
kennuskokonaisuuteen, joka muodostuu use-

ammasta rakennuksesta. Eteisosa on maalatti-
ainen ja rakennettu samassa yhteydessä Paapan 
tuvan kanssa. Paapan tuvan eteisestä on kulku 
köökkiin eli karjakeittiöön. Köökkirakennuk-
sen vieressä on lautarakenteinen köökkiliiveri, 
jossa säilytetään köökissä tarvittavia puita yms. 
Köökkiliiverin jälkeen on kaksi hirsistä huonetta, 
joista keskimmäinen on liiveri ja rakennuskoko-
naisuuden päällä on puulato. Nämä oli ostettu 
huutokaupasta Plosilasta vuonna 1925. 

Päärakennuksen oikealla puolella, lähes talon 
seinässä kiinni, on talousaitta, jonka alakerrassa 
säilytettiin viljaa, lihaa, jauhoja yms. ja yläkerras-
sa vaatteita. Muodoltaan se on liuha ja sen taka-
nurkalla on pihan portti. Portin toisella puolella 
on hirsinen pihaliiveri, jossa on säilytetty kärry-
jä, niittokonetta sekä muita työkaluja. Pihaliive-
rin vieressä, päärakennusta vastapäätä on raken-

Kurikan museon kuva-arkisto
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nuspari, joista toinen on kaurapuori. Puori on 
kaksikerroksinen ja sen molemmissa kerroksis-
sa on laarit. Päärakennusta vastapäätä on olevan 
ulkorakennusparin toinen rakennus on hirsistä 
salvottu talli. Tyypilliseen tapaan sen oviaukon 
molemmin puolin on pienet ikkunat. 

Karjapiha

Iso-ojan hyyskärakennus on lautarakenteinen 
ja pulpettikattoinen. Hirsinen navetta on kool-
taan 6,5m x 7m. Rakennus on perustettu kivija-
lalle ja se on hirsirakenteinen harjalle asti. Etusi-
vu on tuettu piilasteilla eli följareilla. Rakennus 
on katettu kolmiorimahuovalla. Navettaraken-
nuksen pohjoispuolella on entinen lammasna-
vetta, joka on toiminut myöhemmin liiverinä.  
Lampolaa vastapäätä on veistetyistä hirsistä ra-
kennettu olkilato. Alun perin olkikattoinen ra-
kennus on katettu kolmiorimahuomalla. Viimei-
sin miespihan rakennuksista on pyöröhirsinen 
heinälato. Tämä rakennus on siirretty pihapii-
riin jossain vaiheessa. Pihapiirin länsipuolella on 
aittarakennus, se toimi kesäisin asuinhuonee-
na. Aittarakennuksen vieressä, luoman reunas-
sa on maakellari, joka on yläosaltaan hirsiraken-
teinen. Nykyisen ajotien, entisen Hirveläntien 
varrella on Iso-ojan savusauna. Saunaosa on 
hirsirakenteinen, eteisenä on lautarakentei-
nen, pystylaudoitettu eteisosa, jonka sivuseinis-
tä muodostaa osan hirsisen osan posket, jotka 
ulottuvat noin puoli metriä nurkan ulkopuolelle. 

Pihapiiriin aikaisemmin kuuluneita rakennuk-
sia olivat navetan vieressä on sijainnut maalato, 
joka purettiin lähes romahtaneena 1980-luvulla. 
Lato, näkyy vanhassa kuvassa. Riihi sijaitsi enti-
sen Levin koulutien varressa. Siihen kuului riihi-
lato, pahnalato ja riihi. Puulato sijaitsi nykyisen 
ajotien eli Hirveläntien varressa lähellä saunaa.

 Iso-Ojan rakennuksia yllä ja viereisellä sivulla. Valok. H. Vilppula 1955. Kurikan museo kuvakokoelmat
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Keski-Hirvelä, Hirveläntie 7 

Pihapiirin rakennukset ovat sijainneet nykyisen 
Hirveläntien molemmin puolin. Alkujaan sisään-
käynti oli kuistiton. Pihapiirin rakennuksia oli tar-
koitus uusia ja siirtää 1940-luvun vaihteessa. Kun 
Hirveläntie päätettiin siirtää nykyiselle paikal-
leen työ jäi kesken ja osa rakennuksista oli varas-
toituna hirsikasoiksi katoksissa aina 1990-luvulle 
asti. Ainoastaan aitta, joka tuolloin sijaitsi asuin-
rakennusta vastapäätä, jäi paikalleen. Aitta sekä 
muut puretut rakennukset on siirretty toisaalle 
Kurikassa. Keski-Hirvelän päärakennus valmistui 
vuonna 1912 S.V. Aitolan piirrosten pohjalta. Uu-
disrakennus tehtiin paikalla aiemmin sijainneen 
vanhan asuinrakennuksen materiaaleja hyväksi 
käyttäen. 1970-luvulla kuisti rakennettiin uudel-
leen ja sinne sijoitettiin wc- ja pesutilat. Vuonna 
1990 rakennusta kunnostettiin jälleen ja pihapii-
ri käännettiin talon pohjoispuolelle, sinne sijoi-
tettiin myös uusi sisääntulokuisti. Eteläpuolen 
alkuperäisestä kuistista on tehty terassi. Alkupe-
räisiä ulkorakennuksia ei ole jäljellä, vaan kaikki 
on uudempaa. 
 

Latva-Hirvelä, Hirveläntie 9 

Latva-Hirvelän päärakennus on vuodelta 1928. 
Umpipihamainen maatilakeskus muodostuu 
useista eri-ikäisistä rakennuksista. Kokonaisuu-
desta on purettu rakennuksia1950-luvulla, kun 
nykyistä Hirveläntietä on siirretty. Pihapiirin van-
hin on lutti, jonka sisäseinään on kaiverrettu 
vuosiluku 1855. (sr-2)
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Toukola, Yli-Äijälä, Koivistonkyläntie 5 

Päärakennus on vuodelta 1912, runkona ilmei-
sesti paikalla sijainnut Ala-Äijälän vanha talo. Pi-
hapiirissä on säilynyt luonnonkivinen maakellari, 
pikkukamari eli aitta, jossa on kaksi kamaria ke-
säasumista varten ja varasto, sekä vuonna 1937 
valmistunut tiilinavetta. Talvi- ja jatkosotien aika-
na talossa toimi siirtoväen sairaala, joka oli sijoi-
tettuna saliin. Rakennuksessa on asuttu vuoteen 
1990 asti. Pihapiirin vasemmalla puolella kulkeva 
Kurikantie on vuosien saatossa noussut huomat-
tavasti, jättäen pihan yli metrin tien pintaa alem-
maksi. Talon ikkunoissa on runsaat ruudutukset 
ja kurikkalaisittain tyypilliset vuorilaudat, joissa 
on hieman pussittavia verhoja muistuttava ko-
ristelauta ikkunan yläpuolella. (sr-2) 

si ulkorakennusta, vuosisadan alusta oleva tiili-
puu-rakenteinen liiveri sekä navetta-sauna-lato 
yhdistelmä 1920-luvulta.  Muodoltaan asuinra-
kennus on perinteinen pohjalaistalo, jossa rauta-
tien puoleisessa päässä on sijainnut sisäänkäynti, 
vieressä kamari, keskellä tupa ja toisessa päässä 
kaksi kamaria. Kamarit on lisätty runkoon myö-
hemmässä vaiheessa. Kaksikerroksinen kuisti sai 

Äijälä-Panttila, Kiertokoulunkuja 

Entinen Keski-Panttilan tilan päärakennus on 
rakennettu vuonna 1770. Tila siirtyi 1900-lu-
vun alussa Äijälän suvulle, joka paikalle muut-
taessaan otti nimen Äijälä-Panttila, myöhemmin 
Panttila. Tilalla on säilynyt asuinrakennuksen li-
säksi puori, joka on vanhempaa perua sekä na-
vetta/sauna/latorakennus, joka on vuodelta 
1920 ja uusittu 1953. Pihapiirissä on myös kak-

nykyisen muotonsa vuonna 1931 ja tällöin ra-
kennuksen rautatienpuoleinen pääty oli syytin-
kiosana ja toisessa päässä asui talon väki. Taloa 
kunnostettiin 1950-luvulla, 1990-luvulla raken-
nusta on kunnostettu uusimalla multipenkkira-
kenteet betonivaluiksi. (SR)
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Koivistonkyläntie 78, yksityistalo

esittely sivulla 69

Kurikan Lakkitehdas

esittely sivulla 68

Rinta-Hirvelä, Soldan, Koivistonkyläntie 8 

Rinta-Hirvelän päärakennus on komea kaksfoo-
ninkinen pohjalaistalo, joka lienee rakennettu 
vuonna 1861, vuosiluku löytyy hakattuna raken-
nuksen kivijalkaan. Talo on valmistumisajalleen 
tyypillinen vauraan talon kaksikerroksinen 
asuinrakennus. Massiivinen hirsirakennus on 
pitkille nurkille salvottu ja pohjakaavaltaan mo-
lemmat kerrokset ovat samanlaisia. Molemmissa 
päissä on kaksi kamaria, keskellä tupa, porstua ja 
porstuakamari. Talo on vuorattu leveällä peiteri-
malaudoituksella ilmeisesti 1800-luvun puolella. 
Erityistä huomiota ansaitsevat räystäslaudoituk-
sen komeat pro! loinnit ja niiden kissinpenkit. 
Räystäitä veisti muistitiedon mukaan neljä kir-
vesmiestä, kukin neljä viikkoa. Päätykolmioiden 
ikkunoissa on salmiakkiruudutus, samoin oven 
päällä salmiakkikuvioinen kamanaikkuna. Ko-
mea, alueella jo harvinaiseksi käynyt, kaksifoo-
ninkinen pohjalaistalo on säilynyt ulkoisesti erit-
täin alkuperäisenä. Koiviston kansakoulu aloitti 
sen yläkerrassa toimintansa vuonna 1898, kou-
lulle oli vuokrattuna lukusali ja kolme kamaria. 
Talvi- ja jatkosodan aikana talossa toimi vanhain-
kodin tyyppinen sairaala vanhuksille. Piharaken-
nuksista mm. navettaan oli sijoitettuna siirtolais-
ten karjaa ja hevosia. Omistajaperhe asui talossa 
vuoteen 1956, koko 1900-luvun talossa oli vuok-
ralaisia, jotka olivat pääosin Kurikan lakkitehtaan 
tai Tuomisen Turkiksen työntekijöitä. Rakennus 
on ollut vapaa-ajan käytössä jo pitkään ja tunne-
taan myös nimellä Soldanin talo. 

Pihapiirissä on jäljellä hirsinen liiveri/por-
tinalunen/tallirakennus, joka on alunperin jaka-
nut pihan karja- ja miespihaan sekä vanha sau-
na, joka on alunperin toiminut karjakeittiönä. 
(sr-1)
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Fabianintie 2, yksityistalo, 1942

Fabianintie 2:n asuintalo rakennettiin Kurikan 
Lakkitehtaan omistajana ja johtajana toimineen 
Ilmari Luhtalan perheen asuintaloksi vuonna 
1942. Aarne Ervi on laatinut piirustukset vuonna 
1941.  Ilmari Luhtala kuoli vuonna 1983, mutta 
rouva Aune Luhtala asui talossa vielä joitain vuo-
sia.  Perikunta myi talon noin vuonna 1987, nykyi-
sille omistajille talo siirtyi vuonna 1987. Talo on 
ollut koko ajan asuinkäytössä. Omistajat tekivät 
rakennuksessa jonkin verran korjaustöitä, mm. ik-

Latva-Koivisto, Koivistonkyläntie 93 

Latva-Koiviston maatilakeskus koostuu useista 
eri-ikäisistä rakennuksista, jotka ajoittuvat vuo-
desta 1750 aina 1940-luvulle asti. Pihapiiri on ol-
lut vielä 1960-luvulla täysin umpinainen, jolloin 
nykyisen pihalle maantieltä tulevat ajotien koh-
dalla on ollut läpiajettava luttirati, josta tultiin pi-
haan. Syytinkituvan ja päärakennuksen välisessä 
solassa on ollut aita, jossa oli portti aina 1960-lu-
vulle asti. Nykyinen päärakennus on siirretty tälle 
paikalle vuonna 1865. Alun perin se on ollut Ala-
Reinikan talo läheltä kirkonkylää. Silloin rakennus 
on ollut mahdollisesti korkeampi ja muistitiedon 
mukaan sitä olisi siirron yhteydessä madallettu. 
Pohjakaava on yksitupainen, päätykamarillinen 
ja sisäänkäynti on ollut alkuperin kaakkoispäädyn 
kylmästä porstuasta tupaan. Kuisti on lisätty ta-
loon 1930-luvulla. Kuisti on uusittu vuonna 1993 
ja samalla on ulkovuoraus muutettu alkuperäises-
tä vaakalaudoituksesta pystyrimalaudoitukseksi. 

Syytinkituvaksi tai porttituvaksi kutsuttu raken-
nus on vuodelta 1750. Tämä hirsinen pieni raken-
nus on toiminut kauppana, mahdollisesti entisen 
Kurikan lakkitehtaan tiloina ja Tuomisen turkiksen 
syntypaikkana, talvi- ja jatkosotien aikana lottien 
leipomona sekä myös talvihautana. Rakennuk-
sessa on kolme huonetta ja erikoinen kuisti, joka 
on rungon sisällä. 

Päärakennusta vastapäätä on ulkorakennus-
ryhmä, jonka porttituvan puoleisessa sakaras-
sa on liivereitä vuodelta 1914, jossa se yhdistyy 
1930 rakennettuun talliosaan portinalustan vä-
lityksellä. Ulkorakennuksen katosalustan kaak-
koispuolella on kanala vuodelta 1940.  Latva-
Koiviston navettarakennus on uusittu vuonna 
1940. Hieman pihapiiristä kauempana ovat aitta 
vuodelta 1850 ja sauna vuodelta 1946. Tilalla toi-
mii tuoremehuasema. (sr-2)

kunat on maalattu sisäpuolelta valkoisiksi ja keit-
tiösisäänkäyntiin on vaihdettu ulko-ovi.  Nykyiset 
omistajat ovat tehneet pintaremonttia, uusineen 
talon lämmitysjärjestelmän, lasittaneet talon poh-
joissivun verannan ja uudistaneet jonkin verran 
itäpäädyn sisäänkäyntiä. Rakennus on myös maa-
lattu vuonna 2010. Ulkorakennus on rakennettu 
1950-luvulla. Rakennuksessa on alun perin ollut 
hirsinen sauna, palvelusväen asunto, autotalli ja 
varasto.

Kurikan museon kuva-arkisto
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Koivisto ent. Valtio-Koivisto,
Koivistonkyläntie 96 

Koiviston talo on rakennettu vuonna 1875. Alku-
peräisessä muodossaan se käsitti luoteispäässä 
yksikerroksisen palvelusväen osan, ison tuvan, 
kylmän eteisen, jonka takana oli kamareita, salin, 
työhuoneen ja kolme kamaria, joista kaakkois-
pään pihan puoleinen kamari toimi myöhem-
min salina. Rakennusta on remontoitu vuonna 
1957, jolloin luoteispäädyn entinen palvelusvä-
en osa purettiin ja sen tilalle rakennettiin pannu-
huone, sauna ja pesutilat. Samalla uusittiin talon 
kuisti ja ikkunat. Pihapiirin toinen asuinrakennus 
tuli vuonna 1946 naapuriin siirretyn asuinraken-
nuksen paikalle. Talo on sodanjälkeisiä tyyppita-
loja ja valmistettu puuelementeistä. Lisäsiipi on 
rakennettu vuonna 1957. Pihan luoteislaidalla 
on vanha navetta, jonka vanhin, harmaakivinen 
osa on vuodelta 1865. Muita pihapiirissä ovat 
mm. pitkä hirsinen aitta/liiverirakennus, erillinen 
liiverirakennus, lato, sauna kuivaaja ja vilja-aitta. 
Talo on ollut valtiopäivämies Juho Koiviston koti. 
(sr-2)
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Koiviston pihapiiri, 
Koivistonkyläntie 100 

Koiviston pihapiiri on säilynyt alkuperäisessä, 
1900-luvun vaihteen asussa. Tilalle johtaa kylä-
tieltä komea koivukuja ja pihapiirin koristeistu-
tukset korostavat hyvin hoidettua kokonaisuut-
ta. Koiviston tila on erotettu Valtio-Koivistosta 
eli Keski-Koivistosta vuonna 1893. Pihapiirissä 
on säilynyt useita alkuperäisiä talousrakennuk-
sia muodostaen yhdessä päärakennuksen kans-
sa umpipihamaisen kokonaisuuden. Koiviston 
pihapiirissä sijaitsee J-H. Salo-Nisun suunnitte-
lema päärakennus vuodelta 1893, toinen asuin-
rakennus vuodelta 1947 sekä useita 1900-luvun 
vaihteessa rakennettuja talousrakennuksia. Pää-
rakennus on pohjakaavaltaan paritupa. Poh-
joispäädyssä on tupa ja kaksi kamaria ja etelä-
päädyssä sali, porstua, porstuakamari ja kaksi 
kamaria. Sekä tupaan että saliin on oma sisään-
käynti ja kuisti. Ponttilaudoituksen suunta jul-
kisivussa vaihtelee, päätykolmioissa on pystyri-
malaudoitus ja harjalla, lappeitten suuntaisesti 
puoliympyräkuvioinen koristelista. Rakennuk-
sen ulkonurkissa on harkkolaudoitus. Rakennuk-
sen alkuperäiset ikkunat ovat säilyneet, mutta 
tuvan ja salin sisäpuolisiksi ikkunoiksi on laitettu 
1-ruutuiset tuplaikkunat vuonna 1981. Tuolloin 
uusittiin myös tuvan ja kamarien seinämateri-
aalit ja rossien täytteet. Tilan toinen asuinraken-
nus on rakennettu vuonna 1947 isoäidin syytin-
kituvaksi. Sen alkuperäinen pohjakaava koostuu 

eteisestä, keittiötuvasta ja kahdesta kamarista. 
Kaksiosainen vilja-aitta on rakennettu 1900-lu-
vun vaihteessa. Maakellari on porakivistä holvat-
tu 1900-luvun vaihteen tienoilla. Puorirakennus 
on 1900-luvun vaihteesta ja käsittää ruoka- ja 
jauhopuorin sekä saunan ja pukuhuoneen, jot-
ka on rakennettu kyseisiin tiloihin myöhemmin. 
Koiviston tilan alkuperäinen, jo purettu sauna 
on sijainnut pihapiirin ulkopuolella. Yhtenäisen 

sementtitiilikatteen alla oleva talousrakennus-
kokonaisuus käsittää tallin, työkaluvajan, por-
tinalustan, konesuojan, puuliiverin ja katoksen. 
Talli on rakennettu talousrakennusryhmän en-
simmäisenä, vuonna 1893 ja muut rakennukset 
sen jälkeen. Lännen suunnassa tallin jatkeena ol-
lut hirsirunkoinen ja 1894 rakennettu navetta on 
purettu. Sikala/heinälato/pahnalato on raken-
nettu vuonna 1925.  (sr-1)
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Vähä-Koivisto, Koivistonkyläntie 120 

Vähä-Koiviston pihapiiri kytkeytyy naapurin, Rin-
ta-Koiviston kanssa samaan pihaan. Talon ulkora-
kennusryhmä on kiinteästi katoksen välityksellä 
kiinni asuinrakennuksessa, mikä on harvinaista. 
Vähä-Koiviston talon vanhin osa on rakennet-
tu vuonna 1862 tai 1863. Perusmuodoltaan talo 
on ollut kaksitupainen, päätykamarillinen raken-
nus, jonka yläkerrassa oli lämmin huone. Vuonna 
1905 rakennettiin lisäsiipi, johon tuli tupa, kaksi 
kamaria ja porstua. Nykyisin yhtenäisen naapu-
rusten yhteisen pihapiirin on jakanut  jauhopuo-
ri/liiverirakennus, joka on siirretty pihapiirin ul-
kopuolelle. Talo oli 1940-luvulta lähtien kahden 
perheen talo. Asuinrakennuksen luoteispäätyyn 
liittyy lautarakenteisen katosalustan välityksellä 
isompi ulkorakennuskokonaisuus, jossa on na-
vetta vuodelta 1905, hirsirakenteinen liiveri ja 
sikala/tallirakennus.  Vähä-Koiviston kunnostus 
jatkuu  vuonna 2014, taloa korjataan sen arvoja 
kunnioittavalla tavalla. (sr-2)
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Kentala, Lakkimestarintie 4

Talon ensimmäinen omistaja ja rakennuttaja oli 
Saksasta tehtaalle käsinemestariksi tullut Erich 
Volkmann. Hän oli Lakkitehtaan omistajien, Luh-
taloitten, hyvä tuttu. Siksi onkin arveltu, että 
heidän suunnittelijana toiminut Aarne Ervi olisi 
suunnitellut myös tämän talon.

Talo on rakennettu todennäköisesti 1940-lu-
vun alussa tyyppipiirustusten mukaan.  Piirus-
tuskopiot kohteesta ovat olemassa ja niissä 
päiväys Helsingissä 25.7.1.38/ Oy Suomen Ra-
kennusteollisuus nro 38–1396 ja otsikko: Huvi-
la rakennettavaksi Panttilaan.  Talo on aikoinaan 
rakennettu hyvin ja piirustusten mukaan, mutta 
kattomuoto ja kuisti ovat myöhempää tekoa to-
dennäköisesti 1960-luvulta. Talon funkkisluonne 
on nähtävissä: yhtenäiset rapatut julkisivupinnat 
ikkunasyvennyksineen, alkuperäiset 2-kertaiset 
ikkunat. Sisällä huonejako on alkuperäinen ja 
mm. listoitukset ja ovet heloineen ovat säilyneet.
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Mäki-Levula, Levulantie 56 

Mäki-Levulan tila on Levulan tilasta lohkottu 
vuonna 1921, päärakennuksen on rakennutta-
nut Aarne Iisakki Levula 1924. Talo on kaunis, 
lyhyin nurkin salvottu hirsirakennus ja hienos-
ti alkuperäisessä asussa. Rakennus on kelta-val-
koinen, peiterimalaudoitettu ikkunoiden ylä-
reunaan asti, josta alkaa kapeahko höylätty 
vaakaponttilaudoitus. Myös räystäiden kulmat 
on paneloitu, sama yksityiskohta toistuu myös 
frontonissa ja kuistissa. Lautavuoraus edustaa 
1920-luvun klassismia. Ikkunat ovat kauniit 6- 
ja 9-ruutuiset, pielilaudoissa ikkunan yläpuolel-
la on kaunis koristus. Pihapiiri on kokonaisuute-
na edustava ja säilyttänyt historiallisen asunsa. 
Päärakennuksen lisäksi pihaa koristaa iso talo-
usrakennus, kellari sekä pihatien varrella vanha 
2-kerroksinen, katoksellinen aitta. (sr-2)

Mäki-Orhanen, Levulantie 65 

Mäki-Orhasen tila sijaitsee junaradan läheisyy-
dessä, metsänrajassa. Idässä pihapiiri rajoittuu 
peltoon ja länsipuolelta kulkee Ojaluhdantie. 
Pohjoisen sivun viertä kulkee peltotie, jonka jäl-
keen myös pohjoiseen aukeaa peltomaisemat.

Pihapiiri kokonaisuudessaan on eheä koko-
naisuus, suuri L-kirjaimen mallinen talo ja pitkä 
yhtenäinen ulkorakennus tekevät pihapiiristä lä-
hes täysin suljetun. Ulkorakennus sulkee näky-
män Ojaluhdantielle lähes täysin.

Pihapiiriin kuuluu 1841 rakennettu ja 1938 
jatkettu erittäin alkuperäisessä kunnossa oleva 
päärakennus ja suuri hyväkuntoinen ulkoraken-
nus, johon kuuluu lutti, liiveri, aitta, talli, heinä-
lato, kanala ja sikala. Kokonaisuudesta on puret-
tu navetta sekä puuliiveri. Ojaluhdantien toisella 
puolella on tilan vanha paja sekä itäpuolelta pel-
lonreunasta on purettu vanha riihi.

Orhasen suvun historia tunnetaan Kurikasta 
aina 1500-luvulta lähtien. Tila on aikoinaan jaet-
tu kolmeen osaan jolloin on syntynyt Orhanen, 
Mäki-Orhanen ja RInta-Orhanen. Kaikki Orhaset 
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Koiviston Mylly, Myllytie 4

Mylly seisoo Nenättömänluoman rannalla. Luo-
manvarressa, jossa puusto on tiheää ja koski 
kuohuu. Samassa pihapiirissä on asuinraken-
nus 1950- tai 1960-luvulta, se lienee ollut myl-
lärin asuinrakennus. Koiviston Mylly Oy oli alun-
perin koivistonkyläläisten yhteisesti omistama 
jauhomylly, jossa jauhettiin kylän vilja. Omistus 
jaettiin taloille ja myllyn omistus siirtyi talon mu-
kana. Koiviston Mylly Oy osti myllyoikeudet Luh-

sijaitsevat nykyään lähellä toisiaan. Alunperin 
tila on ollut jokirannassa. Virallinen lohkominen 
on kuntarekisterin mukaan tapahtunut vuonna 
1912.

Nykyisen päärakennuksen vanhemman osan 
on rakentanut Juho Matinpoika Orhanen, joka 
on ollut isäntänä 1861 vuoteen asti. Tilaa jatkoi 
hänen jälkeensä Matti Juhonpoika ja vuonna 
1899 siirtyi tila Jaakko Matinpojalle, joka isän-
nöitsi vuoteen 1924. Vuoteen 1954 oli isäntä-
nä Jaakko Tassi (Tassi-Orhasena tunnettu), jon-
ka jälkeen isännäksi tuli nykyisten omistajien isä 
Yrjö MIkkilä, monen oimen mies Kurikassa.

Tilalla on harjoitettu maanviljelystä sekä kar-
jataloutta. Nykyään eläimiä ei enää ole, mutta 
peltoja viljellään edelleen. Rakennus on asuma-
ton, mutta aiotaan kunnostaa. (sr-2)

taloilta vuonna 1921 ja edellinen mylly raken-
nettiin. Se kuitenkin paloi vuonna 1940 ja uusi, 
rakennusaikanaan edistyksellinen mylly raken-
nettiin. Koiviston Myllyn osakeyhtiö purkaantui 
1950-luvulla jolloin se myytiin yksityisomistuk-
seen ja myllyyn asennettiin vehnämylly jauho-
myllyn lisäksi. Vuonna 1964 jauhettiin myllyn vii-
meiset jauhot.
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Nokso-Koivisto, Noksonkuja 8 

Nokso-Koiviston vanha päärakennus on luulta-
vasti 1800-luvulla. Jossain vaiheessa 1900-lu-
vulla on lisätty tuvan kohdalle kuisti, jonka mo-
lemmin puolin on sisäänkäynnit. Ikkunoita on 
uusittu  1950- tai 1960-luvulla ja rakennus on 
jäänyt tyhjilleen nykyisen talon valmistuttua 
1980-luvun lopulla. Pihapiirissä on useita eri-
ikäisiä rakennuksia, mm. kaunis luttirakennus, 
aitta ja ulkorakennuskokonaisuus. (sr-2)
  

Rinta-Koivisto, Nopankyläntie 6 

Rinta-Koiviston tilan päärakennus on vanhim-
milta osiltaan vuodelta 1858, vuosiluku löytyy 
eteläpäädyn päätykolmiossa. Tällöin pohjamuo-
tona on ollut päätykamarillinen yksittäistupa, 
jonka pohjoispäädyssä oli kylmä porstua ja pors-
tuakamari. Tämän vanhimman osan kivijalka on 
tehty Kurikan vanhan kirkon kivijalkakivistä. Ra-
kennusta on jatkettu ilmeisesti viime vuosisa-
dan puolella lisäämällä pohjoispäätyyn erustu-
pa, jonka kivijalkakin on selvästi suurempaa ja 
”parempaa” kiveä. Vuonna 1932 on rakennuk-
sen pääovi uusittu ja vanha susiovi nostettu säi-
löön. Ulkorakennuskokonaisuus  sisältää puori/
luttiosan, lisäksi pihapiirissä on lato, vanha hir-
sirunkoinen navetta ja liiveri. Talli/liiveriraken-
nuksen eteläpäähän seinän yläosaan on kaiver-
rettu vuosiluku 1861. Luttiradin päässä on ollut   
pikkutupa. Tämä siirrettiin vuonna 1943 Joup-
pilankylään. Puutarhassa, lähellä nykyistä No-
pankyläntien ja Koivistonkyläntien risteystä on 
sijainnut Rinta-Koiviston saunarakennus, se on 
siirretty pois tietä levennettäessä.  Omistajan-
vaihdoksen myötä rakennusryhmää kunnoste-
taan vuonna 2014 ja asuintalo on saanut mm. 
uuden kuistin. (sr-2)

Tiivistunnelmaista Noksonkujaa rajaavat vasemmalla Nokso -Koiviston ja oikealla Koiviston ent. Valtio-
Koiviston ulkorakennukset.

Rinta-Koiviston uusi kuisti valmistui kesällä 2014. 
Talossa ei ole ollut aikaisemmin kuistia, vaan si-
sälle astuttiin sisäänaukeavan parioven kautta. 
Kuva ovesta on vuodelta 2012. 
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AITTA SIJAINNUT 
TIEN TOISELLA 

PUOLELLA1970-
LUVULLE ASTI

NÄILLÄ MAIN PELLOLLA 
OLLUT SAVUSAUNA

OLLUT PIKKUTUPA, 
JOKA SIIRRETTY 1943 

JOUPPILAKYLÄÄN

LIIVERI

KATONALUSTA
TALLI/SIKALA

KATOSALUSTA
NAVETTA

KATOSALUSTA

AITTA

KESÄISIN ASUINTILANA

VILJA-AITTA

AITAT PURETTU JA 
SIIRRETTY POIS

AITTA
AITTA

LIIVERI

AIV-TORNI, 
SIIRRETTY PIHASTA

SIIRRETTY 
PIHASTA

TALLI

LIIVERI

ENT. NAVETTA

LATO

KATOSALUSTA
LUTTI

LIIVERI

AITTA

KELLARI

2. KELLARI PURETTU

SAUNA

PUULIIVERI

LIIVERI

TALLI

KATOSALUSTA

LIIVERI

VÄKITUPA

PUORI

NAVETTA 1926-28

LATO

KATOSALUSTA

SIKALA 1926-28

HYYSKÄ

PURETTU JA SIIRRETTY 
POIS

MÄKI-KOIVISTO

RINTA-KOIVISTO

VÄHÄ-KOIVISTO

Rinta-Koiviston sisäpihan puoli vuonna 2012 ja 
viimeistelyvaihe vuonna 2014. Taloon on viimei-
sessä remontissa tehty uusi kuisti ja talon katto 
on uusittu. 
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Mäki-Koivisto, Nopankyläntie 5 

Mäki-Koiviston tilan pihapiiri on sijainnut alun 
perin Kyrönjoen rannassa, josta se on maantien 
siirtymisen myötä siirretty nykyiselle paikalleen. 
Pihapiiri on säilynyt likimain vuosisadan alun 
asussa, jossa miespiha on kolmelta sivulta um-
pinainen ja karjapiha täysin umpinainen. Aitta-
rakennus on alun perin sijainnut päärakennuk-
sen kohdalla Koivistonkyläntien toisella puolella, 
mutta siirretty sieltä 1970-luvulla nykyiselle pai-
kalleen. Päärakennuksen sanotaan rakennetun 
yli 200 vuotta sitten, eli se ajoittuisi 1700-luvun 
jälkimmäiselle puoliskolle. Asuinrakennuksen 
siirrossa pohjakaavio on säilynyt muuttumat-
tomana: kaksi tupaa ja pohjoispäädyssä kama-
rit, kulku rakennukseen on ilmeisesti ollut pää-
dyn tuvan kautta. Jossain vaiheessa ison tuvan 
kohdalle on rakennettu kaksikerroksinen poik-
kisiipi, jonka alakertaan on sijoitettu kaksi kama-
ria ja keskelle eteinen. Entiseen isoon tupaan on 
muurattu vuosisadan vaihteessa jugend-tyyli-
nen kaakeliuuni.  Jo 1930-luvun alussa on pää-
dyn tuvan ulko-oven edessä ollut aumakattoi-
nen, pieni umpikuisti. Eteiseen aukeaa edelleen 
talon vanha ulko-ovi. Suurempi kunnostustyö 
tehtiin 1960-luvulla, jolloin uusittiin mm. ulko-
vuoraus pystyrimalaudoituksesta pystylomalau-
doitukseen. Pihapiirin pohjoissivulla on väen-
tupa-rakennus, jonka länsipäässä on puoriosa. 
Rakennuksen väentupaosassa on alakerrassa vii-
si kamaria ja porstua sekä yläkerrassa kaksi ke-
sähuonetta. Osa alakerran huoneista on mah-
dollisesti jaettu isosta tuvasta. Säännöllisessä 
asuinkäytössä väentupa oli ennen sotia ja sotien 
aikana sinne oli sijoitettuna siirtolaisia. Pihapii-
rin ulkorakennuksia ovat liiveri/talli/katonalusta, 
navetta/lato, katonalusta/sikala/kanala, kellari, 
aitta ja saunarakennus. (sr-2)
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Rinta-Panttila, Panttilantie 2 

Rinta-Panttilan päärakennus on 1860-luvulta, 
kun Panttilan talon tyttärelle lohkaistiin oma tila. 
Perinteiseen yksitupaiseen, päätykamarilliseen 
muotoon tehty tuparati on ainakin osittain teh-
ty vanhasta hirrestä. Yläkertaan on rakennettu 
huoneita ilmeisesti 1900-luvun alussa. 1950-lu-
vun puoliväliin asti kulku oli radan puoleises-
ta päädystä, jossa oli kylmä porstua ja lämmin 
porstuakamari. Porstuasta päästiin rappuja ylä-
kertaan ja alakerran tupaan, jonka perällä oli ka-
marit. Peruskorjauksessa 1956-57 porstuan ovi 
suljettiin ikkunaksi. Kulku taloon tehtiin tuvan 
eteen rakennetun kuistin kautta, jonne raken-
nettiin myös wc-tilat, 1980-luvulla uusittiin ulko-
vuorilaudoitus.

Alunperin asuinrakennuksen pohjoispuolelle 
muodostui umpipiha. Tien leviämisen myötä pi-
hapiiri on siirtynyt päärakennuksen eteläpuolelle. 
Muista rakennuksista on jäljellä mm. pitkille nur-
kille salvottu, muodoltaan illo eli ylöspäin levene-
vä aitta. Lisäksi pihapiirissä on maakellari, sauna, 
entinen riihilato ja tiilinavetta 1950-luvulla. (sr-2) 

Panttila, Panttilantie 4 

Panttilan uusi päärakennus valmistui likimain 
entisen paikalle vuonna 1947. Se rakennettiin 
vanhan materiaaleja osaksi hyväksi käyttäen ja 
kurikkalaisen rakennusmestari Sameli Hakolan 
suunnitelmien mukaan. Rakennus on pohjakaa-
valtaan hyvin perinteinen ja tarkoitettu alun-
perin kahdelle perheelle. Se on vuorattu pon-
tatulla peiterimalaudoituksella, jossa rimassa 
on molemmin puolin naaraspontti ja laudoissa 
urospontti. Rimat on pontattu lautaan, jolloin 
on saatu aikaan tiivis vuoraus, joka on ulkonäöl-
tään peiterimalaudoituksen kaltainen. Kyseistä 
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Ilona Seppälä: Meidän talon tarinaa

Koskela-Koiviston rakennusvuodesta tai alkuperäisestä sijainnista ei ole tietoa. Nykyiselle pai-
kalleen se siirrettiin 1910-luvulla, isäntänä Herra Koskela, jonka vaimon mukana lienee kodiksi 
saatu Nokso-Koiviston vanha päärakennus. Talon nimeksi tulikin Koskela-Koivisto ja se oli sa-
man suvun hallussa kunnes meistä tuli sen omistajat vuonna 2007. Talovanhus päätyi omis-
tukseemme hieman sattumalta. Vanhoja taloja olimme välillä katselleet ja sellaisen omistami-
sesta, jonain päivänä, haaveilleet. Mutta kävikin niin, että talo valitsi meidät yllättäen ilman 
varsinaista tarvetta ja siihen vaadittavaa aikaa. Koskela-Koivisto oli oma inventointikohteeni, 
joka oli ollut tyhjillään jo parikymmentä vuotta. Kohdetta oli kuitenkin pidetty varsin hyvin yllä, 
joten mitään suuria vaurioita ei ollut päässyt tapahtumaan. Itse ihastuin kohteen autenttisuu-
teen, 1950-luvun jälkeen ei paikalle oltu tehty juuri mitään. Silloisella omistajalla ei ollut koh-
teelle käyttöä ja olivat tyytyväisiä ostajasta, joka arvosti juuri tätä piirrettä. Varsinaista aikaa 
kohteen kunnostamiseen ei ollut. Päätimme, ettemme ota kunnostamisesta paineita, teemme 
hommia silloin kun ehdimme. Ulkopuolista työvoimaa ei ole tarkoitus käyttää ja kunnostusta 
varten emme myöskään varanneet ylimääräistä rahaa, joten alusta lähtien oli selvää, että pro-
jektista tulee pitkä. Pikkuhiljaa olemme rakennusta kunnostaneet, takapakkejakin on tullut, kun 
esimerkiksi pari vuotta sitten, juuri aluskatteen laittamisen aikaan, kun koko toinen puoli katos-
ta oli auki, iski valtava ukkosmyrsky ja vettä satoi suoraan sisälle tunnin ajan. Tämän jälkeen 
aikaa menikin kun kaikki lattiat piti avata ja litimärkä painava täyte poistaa ja taloa kuivatella. 
Tällä hetkellä olemme tilanteessa, että katto on valmis ja kaikki mitä tarvitsee purkaa on puret-
tu. Nyt saamme ryhtyä pikkuhiljaa kunnostamaan kohdetta. Kiirettä ei onneksi ole.

Koskela, Koskela-Koivisto, Raamitie 37

Radan varressa Panttilassa kunnostetaan par-
haillaan pitkille nurkille salvottua pohjalaistaloa. 
Sen suuren tuvan ja salin välissä on porstuaka-
mari ja toinen kamari. Käynti taloon tapahtuu 
suuren, täyskorkean lautarakenteisen kuistin 
kautta. Kuistilta on käynti sekä tupaan että pors-
tuakamariin. Kuistilta on myös ainoa kulku ylä-
kertaan. Yläkerrassa myös väliseinät ovat hirttä 
ylös asti ja se jakautuu luonnollisesti kolmeen 
osaan. Salin yläpuolella on yksi asuinhuone jos-
sa on myös pönttöuuni. Muut tilat ovat olleet 
asumattomia. Myös kuistin yläkerrassa on pieni 
kesähuone. Ulkoa rakennus on varsin perintei-
nen, niin materiaaleilta kuin väreiltään. Runko 
on vuorattu pystyrimalaudoituksella ja väritys 
on perinteinen. Päätykolmiot on vaakapaneloi-
tu ja keltaiset. Suuri kuisti on valkoinen ja tyy-
liltään varsin poikkeava, talon kokoon nähden 
liian suuri. Kaikki tulisijat ovat säilyneet, pönt-
töuunit huoneissa ja tuvassa leivinuuni. Tuvan 
kiinteä kalustus on myös jäljellä, tuvan pöytä ja 
tupaa kiertävä kiinteä penkki, seinällä suuri ! ili-
kaappi ja nurkassa kerrossänky. (sr-2)

vuorausta kutsutaan ns. Sihdoon pontiksi, jota 
valmisti Sihdon saha Koskenkorvalta. Kohde on 
esimerkki murrosajan rakentamisesta ja viimei-
siä perinteisen tyylin mukaisia asuintaloja Ku-
rikassa. Panttilan maatilakeskus käsittää useita 
rakennuksia eri ajoilta, mm. vanhan talliraken-
nuksen, 1930-50-luvuilla on rakentunut navetta/
portinalunen/lato ja vanha puori/liiveri sekä ait-
ta 1900-luvun alusta. Paja pihapiiristä on aikoi-
naan siirretty Kurikan museolle. (sr-2)
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Pelto-Koivisto, Viitalantie 423

Pelto-Koivisto on jaettu Rinta-Koivistosta ja pe-
rustettu Tuomistonojan varteen vuonna 1910. 
Nykyiselle omistajasuvulle tila siirtyi 1978. Taloa 
ja sen ulkorakennuksia on kunnostettu perintei-
tä kunnioittaen. Tilalla toimiva hyvinvointipal-
veluja tarjoava yritys on nimetty  Olo Tilaksi. Se 
tarjoaa pääosin kurssimuotoisia hyvinvointipal-
veluja, Yrityksen toimintaa ovat myös tyky-päi-
vät sekä erilaiset ilta- ja juhlatilaisuudet. Talon re-
montoinnin yhteydessä sen perustuksista löytyi 
kivikautinen kivikirveen terä. Nykyisen omista-
jan kuudes, paras niistä on muutama vuosi sitten 
lahjoitettu Museovirastolle. Viitalankylä on van-
haa merenrantaa, pelloista on löytynyt Museovi-
raston toimesta mm. viisi nuotiopaikkaa.

Mäki-Antila, Antila, Yli-Antilantie 8 

Antilan tila Antilanmäellä on osa rakennuskeski-
ttymää, jossa sijaitsee kolme vanhaa tilakeskus-
ta: Yli-Antila, Antila ja Mäki-Antila. Mäki-Antila 
on jokirannassa sijainneesta Yli-Antilasta lohkot-
tu tila. Pihapiiri kylätietä alempana on suojaisa, 
päärakennus seisoo sen perällä. Mäki-Antilan 
paikalla on ollut vuodesta 1807 Latva-Yli-Anti-
la niminen tila, jonka päärakennukseksi nykyi-
nen on rakennettu n. 1820. 1900-luvun alusta 
nimeksi on vakiintunut Mäki-Antila. Talon on ra-
kennuttanut silloinen isäntä Juho Latva-Antila ja 
rakennuksessa on toiminut 9 vuotta Martti Orha-
sen kauppa. Nykyistä omistajaa edeltävä isäntä 
oli valtiopäivämies Toivo Antila. Päärakennuk-
sen lisäksi pihassa on aitta/puori, navetta/rehu-
lato perunakellari/konesuoja sekä vanhan mallin 
mukaan rakennettu vellikello. Taloa on remon-
toitu 1952, tuolloin muutettiin huonejärjestys-
tä ja tällöin alkuperäinen porstua on jäänyt pois 
eteiskäytöstä. Remontissa 1987 mm. suurennet-
tiin talon kuistia. Näin saatiin pesutilat ja sauna 
sekä makuutiloja. Mäki-Antilan vellikello siirret-
tiin 1918 kunnalliskodille. Uusi hankittiin 1980 ja 
sille rakennettiin oma kelloteline istumapaikkoi-
neen. (sr-2)

1.  TUPA
2.  ISÄNNÄNKAMARI
3.  KEITTIÖ
4.  PESUHUONE/SAUNA
5.  KODINHOITOHUONE
6.  WC
7.  PERÄKAMARI
8.  ENT. SAUNA
9.  VARIKÖÖKKI
10.  KANALA

11.  NAVETTA
12.  ENT. HEINÄLATO/PUULATO
13.  TRAKTORITALLI ENT LATO
14.  VILJAPUORI
15.  AITTA ENT SAUNA
16.  AUTOTALLI
17.  KONESUOJA
18.  KUOPPA
19.  LEIKKIMÖKKI
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TUISKULA

Tuiskulan alue Kurikan keskustan koillispuolella käsittää Kyrönjoen itä-
puolisen laakean viljelysalueen. Kyrönjoki virtaa peltovainioiden reu-
nustama maisematilan keskellä alhaalla uomassaan. Maisematilan 

reunoilla kohoavat  metsäiset selänteet. Näkymät ovat pitkiä ja ulottuvat 
jokivarren suuntaisesti tai jokilaaksossa poikittain kauas joen vastakkaiselle 
puolelle Panttilaan ja Kurikan keskustaan. Jokivarren puusto ja viljelymai-
seman keskelle hakeutunut asutus katkaisevat paikon näkymiä. Luomien 
varsien kasvillisuus rikastuttaa maisemakuvaa.  Erityisen vaikuttava ja eheä 
maisema avautuu Kyrönjokilaaksoon Kurikkaa Seinäjoelta lähestyttäessä.   
Nikkolankylä muodostaa portin Kurikkaan Seinäjoelta tullessa. Tuiskula ra-
jautuu idässä metsäselänteeseen, pohjoisessa Ilmajoen rajaan ja etelässä 
Kurikan keskustan taajama-asutukseen. Tuiskulan kylä on Kurikan vanhim-
pia ja asutushistoria ulottuu aina 1500-luvulle. Kylällä on värikäs historia, 
mm. suurin osa Nuijasodasta käytiin Tuiskulan alueella. Kyrönjoen varsil-
ta viljelyalueet ovat ajan saatossa laajentuneet metsän rajaan saakka, kylä 
on isojaossa jaettu kapeisiin sarkoihin. Ne jatkuvat jokirannasta peltojen yli 
ja muuttuvat loppupäässä metsäsaroiksi. Asutus ja tiestö ei jäänyt jokiran-
taan vaan siirtyi ”rinnalle” kolme eri kertaa. Tuiskula on pääosin nauhamai-
sesti toisiaan seuraavien talojen kokonaisuus ja jatkuu samanlaisena pitkäl-
le Ilmajoen Koskenkorvalle saakka. Koska jokirannassa sijainneet tilat ovat 
vaihtaneet paikkaa useasti, eivät pihapiirit ole kokonaisuutena erityisen 
vanhoja ja päärakennuksia on päivitetty usein siirron yhteydessä tarpeen 
ja muodin mukaisiksi. 

Talollisten kökkävoimin rakentama ”Tuiskulan oikoonen”, nykyinen val-
tatie 3 halkoo pitkänomaisen kylän. Kantatie 67 liittyy siihen alueen etelä- 
ja pohjoisosassa. Valta- ja kantateihin liittyy kaakkoon suuntautuvia kylätei-
tä, joista lähes kaikki yhtyvät metsänrajaa myötäileviin Posti- ja Latvateihin. 
Asutus keskittyy teiden varsille, jättäen väleihin laajat viljelyaukeat. Posti- ja 
Latvatien varressa oleva metsänraja-asutus on kantatien läheisyyden asu-
tusta tiiviimpää ja rakennusten sijainti nauhamaisempaa. 

Alueen rakennuskanta on voimakkaasti uudistunutta ja kerroksellista. 
Rakennuksia löytyy 1700-luvulta aina nykypäiviin. Valtatien ja Seinäjoen-
tien risteyksen ympärillä olevaa Nikkolan ja Hoiskan talojen muodostamaa 
ympäristöä lukuun ottamatta Tuiskulasta puuttuvat tietyn ajan tiiviit asu-
tuskeskittymät. Suurin osa rakennuskannasta on jälleenrakennuskaudelta 

tai sitä edeltävältä ajalta. Nuorempi rakennuskanta sijoittuu pääosin met-
sänreunaan, Postitien itäpuolisen selänteen reunalle.

Tuiskulan kylä on vireä ja elinvoimainen, se palkittiin 2000-luvulla vuo-
den eteläpohjalaisena kylänä. Vuonna 2006 tehdyn Tuiskulan maisema-
suunnitelman ja asukaskyselyn perusteella kyläläiset pitävät tärkeänä van-
haa rakennuskantaa, miljöötä ja kyläyhteisöä eikä arvoja haluta tietoisesti 
hävittää.
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Latva-Hoiska, Hoiskantie 32

Latva-Hoiska seisoo kolmen tien väliin jäävällä kii-
lamaisella alueella. Päärakennus on yksi Kurikan 
vanhimpia edelleen asuttuja ja saman suvun hal-
lussa olevia taloja ja mahdollisesti jopa 1700-lu-
vulta. Tuvan lisäksi siinä on kaksi päätykamaria, 
porstua ja porstuakamari sekä kaksi yläkerran ka-
maria. Talo on alunperin ollut matalampi ja sitä on 
korotettu. Tällöin kattokaltevuus on jyrkentynyt. 
Vielä 1950-luvulla porstuaan astuttiin avorapuil-
ta. Ulkovuorausta uusittiin vuonna 1960 ja tehtiin 
pieni kuisti, tällöin lienee uusittu myös ikkunoita. 
Kuistia laajennettiin 1975, tuolloin rakennettiin 
myös raput yläkertaan ja tehtiin itäpäädyn isoja 
ikkunoita, myös kuistin yläpuolisia pikkuikkunoi-
ta uusittiin. Taloa kunnostettiin seuraavan kerran 
1998, jolloin ikkunat palautettiin kuusiruutuisik-
si ja länsipäädyn pienet sivuikkunat otettiin esiin 
ulkoverhouksen alta, jonne ne oli ehditty peittää 
vuonna 1960. Lisäksi kuistia laajennettiin edel-
leen, pannuhuone sai siirtyä ulkorakennukseen 
ja sauna- ja pesutilat siirrettiin ulkorakennuksesta 
kuistille. Rakennus on selvästi illo eli ylöspäin leve-
nevä. Pihapiirissä olevat talousrakennukset ovat 
uudempia,  lato vuodelta 1955 ja navetta vuodel-
ta 1963.

Yli-Nikkola, Hoiskantie 45 

Yli-Nikkolan entisen  päärakennuksen on tarinan 
mukaan rakentanut yksi Ala-Nikkolan veljeksis-
tä, joka Amerikasta palattuaan toi piirustukset 
mukanaan. Kurikkaan rakennettiin näin paikalli-
sesta perinteestä poikkeava asuinrakennus. Mo-
lemmat kuistit ovat 1920-luvun loppupuolelta ja 
lautarakenteisia. Pohjoispäädyn sisäänkäynti oli 
suoraan avoportailta eteiseen ennen kuistin ra-
kentamista, mutta sen myötä eteisestä tehtiin 
asuinhuone. Talo jäi tyhjilleen 1975. 2000-luvun 
alussa sementtitiilikate vaihdettiin aaltopeltiin. 
Muut pihapiirin rakennukset ovat uudempia. 
Asuinrakennus on 1970- ja talousrakennukset 
1950-60-luvulta. 1930-luvulla lienee pihapiiristä 
siirretty asuinrakennus. (sr-2)

Latva-Hoiska 1950-luvulla. Kurikan museon kuva-arkisto
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Tuiskulan kiertokoulutupa, Keskikuja 32 

Tuiskulan kyläläisten rakentama kiertokoulutu-
pa toimi päivisin pikkulasten kouluna vuoteen 
1937. Se käsitti  koulutuvan lisäksi opettajan tu-
van ja kamarin. Iltaisin taloa voitiin käyttää ko-
koontumistilana, kunhan siellä oltiin ”siivosti”. 
”Aapela” oli valmistunut 1884, ja kansakoulun li-
särakennuksen valmistuttua 1937 sille etsittiin 
uutta käyttöä. Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen 
automaattinen puhelinkeskus sijoitettiin taloon 
kesällä 1940. Kiertokoulutupa  siirrettiin Kankaan 
rakennuksen edestä, paikasta jossa on nykyään 
kokoomatie Hyövältin mäkeen Keskikujalle. 

Keskus tarvitsi vain yhden huoneen, niinpä 
talo oli asuinkäytössä samaan aikaan. Puhelin-
keskus siirtyi pois 1959 ja talo jouti seurakunnal-
lisiin tarkoituksiin. Iso remontti tehtiin vuonna 
1972, jolloin uusittiin rakennuksen ulkoverhous, 
ikkunat, muutettiin kate pelliksi, laajennettiin 
kuistia, johon rakennettiin wc-tilat. Rakennus 
myös  lisäeristettiin ulkoapäin. Samalla purettiin 
vanha muuri ja tilalle muurattiin takka. Nämä 
toimenpiteet heikensivät pyhäkoulutuvan ra-
kennushistoriallista arvoa. Talossa on pidetty 
päiväkerhoja, nuorten kerhoja, raamattupiirejä 
ja myyjäisiä.

Nykyisin talon hoidosta vastaa Tuiskulan Py-
häkoulutupayhdistys, joka saa avustusta Kurikan 
seurakunnalta.

Tuisku, Hautapakka, Linjamäki, 
Keskikuja 46 

Hautapakka/Linjamäki on Kurikan vanhim-
pia säilyneitä pihapiirejä. Päärakennus on yksi-
tupainen, perinteinen pohjalaistalo ilmeisesti 
1800-luvun lopulta. Iso-Tuiskusta lohkotun tilan 
päärakennus on aluksi käsittänyt tuvan, pors-
tuan ja porstuakamarin, mutta myöhemmin 
jatkettu päätykamareilla. Sisälle mennään itä-
päädyn kylmän porstuan kautta tupaan, porstu-
asta on käynti myös porstuakamariin. Talon on 
muistitietojen mukaan rakentanut Jaakko Neva-
la, joka on asunut tilalla vuoteen 1901. Vuosien 
varrella ei ole tehty suurempia muutoksia. Piha-
piirin ulkorakennuksia ovat hirsirunkoinen talli-
kärrylato, liiveri ja lautarakenteinen asuuli. Kaik-
ki piharakennukset lukuun ottamatta kanalaa, 
vanhan saunan päässä olevaa latoa ja uutta sau-
naa on rakennettu ennen 1940-lukua. Pihapiiriin 
on kuulunut myös olkikattoinen puintilato  tallin 
takana ja se on purettu 1970-luvulla. (sr-2)
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Ala-Lipasti ent.Birling, Nisulankuja 18 

Ala-Lipastin pihapiiri on pienellä kumpareella, 
peltojen keskellä. Päärakennus lienee vuodel-
ta 1867, ja perinnönjaon myötä saanut nykyisen 
muotonsa 1920-luvulla.  Pihapiiri muodostuu 
osin 1930-luvulla rakennetuista ulkorakennuksis-
ta ja ajotien toisella puolen sijaitsevasta vanhem-
masta puorirakennuksesta. Ilmajoelta muuttanut 
Salomon Birling (vanhempi) rakensi pääraken-
nuksen ja ilmeisesti myös ulkorakennukset. Tila 
jaettiin 1920-luvulla, tällöin myös päärakennus  
jaettiin ja toinen pää isosta talosta siirrettiin jo-
kirantaan, ehkä myös ulkorakennuksia siirrettiin.

Jaon yhteydessä tehtiin ajan tyylin mukainen, 
lautarakenteinen kuisti, tällöin myös pitkien sivu-
jen yläosat ja kuisti laudoitettiin pystyllä helmi-
ponttipaneelilla. Räystään alla näkyy yhä ilmeises-
ti talon alkuperäinen koristelistoitus. U-kirjaimen 
muotoisen ulkorakennuksen suunnitteli raken-
nusmestari S. V. Aitola (ent. Birling) ja se valmistui 
vuonna 1937. Sen osia ovat tappurilato, talli, katos-
alusta, navetta/heinälato, punatiilinen navetta ja 
rankorakenteinen heinälato. Pihapiirissä on lisäk-
si heinälato-viljapuori-puuliiveri. 1980-luvulla ta-
loa kunnostettiin, viimeisen 2000-luvulla tehdyn 
kunnostuksen jäljiltä uudet ikkunat ovat aikai-
sempaa syvemmällä julkisivussa, myös sisääntu-
loon on tehty muutoksia ja siihen on liitetty katos 
ja terassi.  (sr-2)

Ala-Nisula, Pitkäkuja 7

Ala-Nisulan päärakennus on siirretty jokiran-
nasta nykyisen Niemen tilan pohjoispuolelta 
paikalleen vuonna 1909. Pihapiiri sijaitsee Tuis-
kulan kylän entisessä keskuksessa, jossa se on 
jäänyt tiejärjestelyjen ja uusien asuinrakennus-
ten puristuksiin. Pihapiiristä on purettu suurin 
osa ulkorakennuksista, jäljellä on entinen talli ja 
lato-osat. Pihapiiri on ollut aiemmin lähes um-
pinainen. Jäljelle jäänyt ulkorakennusosa on ra-
kennettu 1910-luvulla. Ala-Nisulan päärakennus 
on tyypillinen puolitoistakerroksinen pohjalais-
talo, joka ajoittuu alkuperin 1800-luvulle, mut-
ta on ulkovuoraukseltaan vuosisadan alkupuo-
len tyyliä. Ensimmäiseksi paikalle siirrettiin tupa, 
jossa asuttiin talvi ja sitten tehtiin kamarit. Tak-
kauuni uusittiin 1943 ja pärekatto vaihtui pelti-
katoksi 1970-luvulla, myös tupaan rakennettiin 
wc/pesutilat ja tuvan lattia muutettu betonilaa-
talle. Tässä yhteydessä tuvan kattoa laskettiin ja 
leipähirret jäivät nykyisen kattopinnan taakse. 
Myös ikkunat on jossain vaiheessa uusittu. (sr-2)
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Koskimäki /Ritamäki, Postitie 242 

Koskimäen pihapiirin rakennukset on raken-
tanut Kaarlo ”Kalle” Koskimäki sekä vuodes-
ta 1953 nykyinen omistaja, Kallen poika. Päära-
kennus valmistui 1924, samoin, riihi, puintilato 
sekä puulato ja aitta, jotka on jo purettu. Ny-
kyinen omistaja on rakentanut pihapiiriin tal-
li-ladon 1952 sekä pihan perälle sauna-ladon 
vuonna 1964. Pihapiirissä on lisäksi vanha mai-
tokoppi ja kellari. Rakennukset muodostavat lä-
hes umpinaisen pihapiirin, niitä on huollettu ja 
ylläpidetty perinteitä kunnioittaen. Lähes  kaik-
ki alkuperäinen on paikallaan, sisätilat ovat lähes 
autenttisessa kunnossa. Ulkopinnat ovat käsit-
telemätöntä harmaata puuta. Ainoastaan kat-
tomateriaali on vaihdettu kaikkiin rakennuksiin 
sinkittyyn peltiin. Koskimäki muodostaa eheän  
ja arvokkaan rakennuskokonaisuuden, ja maise-
mallisesti vahvan ja näkyvän osan Postitien ra-
kennuskantaa. (sr-2)

Ala-Lipasti, Rantalipastintie 71 

Ala-Lipastin pihapiirissä Kyrönjoen rannalla on 
vuonna 1897 rakennetun päärakennuksen lisäk-
si vanha vilja-aitta, puu- ja heinälato, kellari ja 
navetta vuodelta 1962. Alkuperin talo oli kaksi-
tupainen ja päätykamarillinen. Vuosina 1946-47 
pohjoispäädystä lohkaistiin toinen tupa ja pää-
tykamarit, ja siirrettiin Nikkarilan tontille Tuisku-
lan kansakoulua vastapäätä. Paikalle jääneen ta-
lo-osan pohjoisseinä rakennettiin umpeen.

Pohjoispäädyn siirron jälkeen kuistittomaan 
taloon rakennettiin iso umpikuisti, ja entisen uu-
ninklasin kohdalta puhkaistiin ovi kuistilta tu-
paan. Suurempi kunnostus tehtiin 1970-luvun 
loppupuolella, jolloin mm. uusittiin ikkunat. 
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Tienvarsi, Keski-Saari, Rintasaarentie 1

Keski-Saaren siirsi jokirannasta uuden maantien 
reunaan Mikko Keski-Saari vuonna 1912. Ei tie-
detä onko luonnonkiviperustalla seisova runko 
vanha. Rakennusta on korjattu eri vaiheissa, pe-
ruskorjaus tehtiin 1980-luvulla. Entisen malliset 
ikkunat omistaja teki itse. Päärakennus on kau-
nis ja hyvin säilynyt esimerkki 1910-luvun raken-

Keski-Nikkola, Seinäjoentie 20 

Keski-Nikkolan vanha päärakennus on  ilmeises-
ti 1830-luvulta, jolloin tilan isäntä oli Jaakko Joo-
naanpoika Keski-Nikkola. Talon pohjakaava on yk-
situpainen ja päätykamarillinen, käynti pihalta on 
pohjoispäädyn kylmän porstuan kautta tupaan. 
Yläkerrassa porstuakamarin päällä on kamari, sa-
moin eteläpäässä päätykamareiden yläpuolella. 
Ulkovuoraus on tehty erittäin leveistä laudois-
ta ja paksuista rimoista. Koko talon kiertää noin 
1,1 metrin korkeudella kivijalan yläpinnasta oleva 
vaakajakolista ja lisäksi päädyissä on räystään kor-
keudella vaakalista. Joen puoleisessa päädyssä on 
yläkamarin päällä puolikaaren muotoinen lunetti-
ikkuna ja sivuissa pienet neliönmuotoiset ikkunat. 
Talo on ollut asumaton vuodesta 1971. Pihapiiris-
sä on uudehko omakotitalo piharakennuksineen 
eikä siihen aiemmin kuuluneita piharakennuksia 
ole säilynyt lukuun ottamatta naapurissa olevaa 
Keski-Nikkolan/Itärannan asuinrakennusta. Se on 
siirretty pihasta vuonna 1908, aiemmin se oli Kes-
ki-Nikkolan väentupa. (sr-1)

tamisesta paikkakunnalla. Korjauksissa on halut-
tu säilyttää rakennuksen arvot ja muutokset on 
tehty on harkiten, vellikello katolta on kuitenkin 
poistettu. Päärakennuksen itäpuolella seisoo ait-
ta-puuvaja, joka on siirretty nykyiselle paikalle 
pyörätien levennyksen yhteydessä. (sr-2)
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Keski-Nikkola, ent. Itärinta, 
Seinäjoentie xx

Itärinnan talo on alunperin Keski-Nikkolan vä-
entupa, johon kuului  tällöin tupa, kamari, pors-
tua ja porstuakamari.  Väentupa oli palvelusväen 
asuinpaikka, mutta siellä järjestettiin myös eri-
laisia pitoja kuten kuuliaisia, häitä ja muita juh-
lia. Rakentamisaikaa ei tiedetä, mutta vuonna 
1908 se siirrettiin nykyiselle paikalle, samalla li-
sättiin päätykamarit. Kuisti lisättiin 1920-luvul-
la jolloin alkuperäinen porstua jäi eteiskäytöstä. 
1970-luvulla tehtiin muutoksia sisätiloissa. Piha-
piiriin kuuluu runsaasti rakennuksia, L-kirjaimen 
muotoinen ulkorakennus lienee tilan perusta-
misajoilta. Pihan eteläsivulla on hirsinen nikka-
rinverstas, joka on siirretty paikalle 1930-luvulla. 
Ison ulkorakennuksen takana on navetta ja se on 
tilan perustamisajoilta. (sr-2)

Keski-Saari, Vaasantie 27

Keski-Saari valtatie 3:n varrella, ns. Saaren ky-
lässä on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan 
muodostaen kolmelta sivulta suljetun pihan. Lä-
hes kaikki ulkorakennukset on siirretty tien toi-
selta puolelta 1950-luvulla. Keski-Saaren tilan 
jaossa Toivo Keski-Saari lienee saanut osuuten-
sa tilasta talon muodossa. Pääosin vanhasta, siir-
retystä puusta kokosi Olavi Keski-Saari veljelleen 

Toivolle talon vuonna 1952 tai 1953. Ulkovuori-
laudoituksen Toivo Keski-Saari teki myöhemmin 
samoin kuin nykyisen konesaumatun peltikat-
teen. Satulakattoisessa kuistissa on poikkiharja 
ja etukulmasta se on aumattu. Etukatoksellinen 
kaksiosainen aitta lienee 1800-luvulta, muodol-
taan se on liuha.  



158   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA LUOPA

LUOPA 

Luovankylän maisemarakenne 
on selkeä, näkymät ovat laa-
joja alhaalla tasaisessa joki-

laaksolla ja ulottuvat tasaista joki-
laaksoa rajaavien selännemetsien 
reunoilta toisille. Laakson reunoilla 
maasto kohoaa. Pääsoa asutuksesta sijoittuu tasaiseen savilaaksoon, mäille 
asutus on hakeutunut mm. Oppaanmäellä, Kahilanmäellä ja Riskunmäellä 
ja Loukajanvuoren reunoilla. Kyläkeskuksen vieritse virtaa Jalasjoki ja  ky-
län lävistää 3-tie.  

Luovankylän ensimmäinen talo, Luopa, perustettiin Jalasjoen varteen 
1500-luvun loppupuolella. Asutus pysyi 1600-luvulla selvästi harvempana 
kuin vanhempi asutus Kyrönjokivarressa. Talojen ja torppien määrä eneni 
Luovassakin isonvihan ja Suomen sodan välillä. Talojen määrä kaksinker-
taistui ja oli suurin koko Kurikassa. Myös torppien määrä oli runsas. Kun 
torppien luku suhteutetaan talojen verolukuihin, vuokraviljelmiä oli ti-
heimmin Luovassa.

Kylän vanha koulu sijaitsee Jalasjoen rannalla, Oppaanmäelle johtavan 
tien varressa, rakennus on yksityisessä omistuksessa. Oppaanmäen nykyi-
nen koulu on sekin löytänyt paikkaansa Jalasjoen varrelta. Loukajanvuoren 
näkötornista avautuva näkynä on vaikuttava, laavu ja grilli ovat vierailijoi-
den käytössä.

Oppaanmäen reunaa myötäilevä Oppaanmäentie on kylätie joka on säi-
lyttänyt linjauksensa ja luonteensa. Sitä pitkin on kulkenut liikenne Jalas-
järven suuntaan ennen Oppaanmäen pohjoispuolta sivuavaa valtatietä. 
Oppaanmäentietä myötäilevät lukuisat edustavat talotyhmät, niistä Klas-
su, Ala-opas ja Mäki-Opas edustavimpina. Rakennuskanta Oppaanmäel-
lä muodostaa tiiviin ja edustavan osa-alueen Luovassa. Maisemia avautuu 
monin paikoin alas viljelyksille ja Jalasjoen suuntaan. 

Luovan talousalueen muita kyliä ovat Myllykylä, Salonkylä ja Varpahais-
kylä. 

Kuvassa vasemmalta oikealle Kurikan viimeinen kyläkauppa K-kauppa Lat-
vala, Luovan koulu, Loukajanvuoren kota, Luovan Nuorisoseurantalo ja 
Luovan seurakuntakoti.
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Kartta kuvaa Luovan kylää maanmittari C.F. Stierwaldin kuvaamana vuonna 1774. Kansallisarkisto E44 4/16. Kuva Riitta Jaakkola
Kartan vasemmassa reunassa näkyy Ikarinluoma. Luovan talojen ja jokivarren peltotilkkujen yläpuolella erottuu kapea viiva ,joka nousee vihreiden niittyjen 
yläpuolelle metsään. Siinä kulkee Kurikan ja Jalasjärven välinen kesätie. Se ylittää Loukajanluoman ja ohittaa Loukajanvuoren matkalla kohti Kurikkaa. .Joki oli 
käytössä talvitienä vielä 1900-luvulla. Kartassa näkyy toinenkin kesätie, se kulkee Luovan talojen takaa ja suuntaa kohti jokirantaa. Karttamerkintöjen mukaan 
se on jo jäänyt käytöstä. 

Loukajanvuoren näkötornista avautuu komeita näkymiä Luovan kylään.
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Köykkä, Ala-Oppaantie 31

Köykän komea rakennusryhmä sijaitsee mäen 
syrjässä peltoaukean reunalla. Pihapiiri on säi-
lynyt yhtenäisenä. Suurin osa taloon kuuluneis-
ta rakennuksista on edelleen jäljellä.  Köykkä 
rakennettiin vuonna 1885, kun Ala-Opas nykyi-
sen Oppaanmäentie varresta oli jaettu kolmeen 
osaan. Talo on muodoltaan ja tyyliltään nykyisin 
Oppaanmäentien varressa sijaitsevan Säntin ta-
lon kaltainen ja näillä sanotaankin olleen sama 
suunnittelija. Alkuvaiheessa talo oli pitkään 
vuoraamaton ja punamullalla maalattu. Vuora-
us ajoittuu tyylillisesti vuosisadan vaihteeseen. 
Tällöin ei todennäköisesti ole ollut itäpään kuis-
tia, vaan käynti oli suoraan porstuaan. Myös län-
tinen kuisti lienee rakennusaikaa myöhäisem-
mältä ajalta. Suuremmissa muutoksissa 1958 tuli 
keskuslämmitys, tällöin purettiin kaikki lämmi-
tykseen käytetyt muurit, tuvan seinää siirrettiin 
ja entisestä itäpäädyn eteisestä tehtiin keittiö. 
Länsipäätyyn tulivat ns. syytinkihuoneet. Myös 
ikkunat uusittiin vanhan mallin mukaan. Viimei-
sin muutos/korjaus on vuodelta 1977, jolloin ny-
kyinen iso kuisti rakennettiin.  Sinne sijoitettiin 
saunatilat sekä apukeittiö. Puorit, liiverit ja tallit 
ovat jäljellä ja rajaavat pihapiiriä komeasti sen 
kahdelta sivulta.

Rahola, Hauskamäentie 23

Asuinrakennus on 1930-40-luvulle tyypillinen, jo 
rintamamiestuvan mallinen, mutta lyhyin nurkin 
tasakertaan salvottu. Ikkunat ovat ristikarmilli-
set, 6-ruutuiset ja päätykolmiossa on ikkunan 
molemmin puolin pienet neliönmuotoiset koris-
teikkunat. Satulakatto on katettu sementtitiilin, 
päädyissä on pienet kissinpenkit ja kuistin koh-
dalla lappeessa pieni pulpettikattoinen frontti. 
Kuisti on pieni lapekattoinen. Rakennus on hy-
vässä ja varsin alkuperäisessä kunnossa, pihapii-
rissä on laajat istutukset. 
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Välimäki, Niemi, Hauskamäentie 56

Välimäki on sievä vapaa-ajan käytössä oleva talo 
Hauskanmäentien varressa. Se on pieni,  pitkil-
le nurkille salvottu hirsitupa. Rakennus on kaut-
taaltaan peiterimalaudoitettu, ikkunat ovat al-
kuperäiset 6-ruutuiset. Kuisti on täyskorkea ja 
kapeahko. Oven ja ikkunoiden ympäristö on ko-
risteltu valkoisin pysty- ja vaakalistoin.  Talo on 
hyvässä ja varsin alkuperäisessä kunnossa, tyylil-
tään hieman jugend-henkinen. Pihapiirissä on li-
säksi I-mallinen ulkorakennus, jossa on hirsinen 
ja lautainen osa ja niiden välissä portinalunen.

Kahila, Kahilantie 4       

Kahilan komea 1,5-kerroksinen päärakennus si-
jaitsee Kahilantien varrella pääty tielle päin. Taka-
piha sen yläpuolella on suojainen, mutta alapuo-
lella sijaitseva karjapiha avautuu näkyvästi tielle. 
Tasakertaan lyhytnurkkainen talo ei ole tyypil-
linen pohjalaistalo, se vaikuttaa aavistuksen le-
veämmältä, haukkaikkunoita ei ole. Päätykolmi-
oissa on kissinpenkit, ikkunoiden vuorilaudat on 
koristeltu yläosasta pienin pystysuorin viivoituk-
sin. Sisäänkäyntejä on kaksi ja niiden välissä on si-
sään vedetty kuisti. Rakennus on maalattu kelta-
mullalla ja kunnostettu perinteisin menetelmin. 
Pihapiirissä on runsaasti rakennuksia, pihan pe-
rällä on komea riviaitta, jossa on pulpettikattoi-
nen avokatos. Sisäpihan alapuolella on monista 
rakennuksista koostuva karjapiha, jossa pidetään 
edelleen eläimiä. Talo on siirretty mahdollisesti jo-
kirannasta, paikalla on 1700-luvun kartassa ollut 
talo. Naapurin mukaan rakennus on ollut L-mal-
linen ja 1920-luvulla olisi rakennettu tähän muo-
toon. 

Omistajan kuva-arkisto
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Kangas, Kortesnevantie 9

Kangas on suljettu pihapiiri pienen Kortesne-
vantien varressa. Päärakennus on suuri 1,5 ker-
roksinen pitkille nurkille salvottu pohjalaistalo. 
Se on väritykseltään perinteinen ja kauttaaltaan 
peiterimalaudoitettu. Ikkunat ovat pääosin van-
hat, 6- ja 9-ruutuiset. Kuisti on suuri ja täyskor-
kea, katto tiilipro! loitua peltiä. Talo on vapaa-
ajan käytössä ja varsin hyvässä kunnossa, vain 
kivijalka kuistin osalta painunut. Pihapiirissä on 
myös  L-mallinen lautarakenteinen ulkoraken-
nus ja 2- osainen hirsinen talli.

Kujanpää, 32, Kuja-Luovankuja 34

Kuja-Luova sijaitsee Kaukolanmäen länsireunal-
la mäen alarinteessä. Piha on läpiajopiha, josta 
kulki ennen yleinen tie, mutta 2000-luvun alussa 
pihapiirin itäpuolelle rakennettiin kiertotie. Kuja-
Luovan tila on perustettu 1872, jolloin se erotet-
tiin Keski-Luovasta. Perustajina olivat Juho ja Mai-
ja-Liisa Kuja-Luopa. Tilaan on myöhemmin liitetty 
Peltoniemen tila. Päärakennus rakennettiin 1877 
ja uudempi 1895. Navetta on vuodelta 1910/28, 
talli 1882 ja sikala 1907. Nykyiset sikalat on raken-
nettu 1994 ja 2000. 

Asuinrakennukset sijaitsevat vastatusten 
päädyt tielle päin. Vanhempi on ulkoasultaan 
1950-luvun remontin jäljiltä, ikkunat on tuol-
loin vaihdettu. Myöskään täyskorkea kuisti ei 
ole alkuperäinen. Perinteisemmässä asussa on 
pihaan tullessa ensimmäinen, varsin perintei-
nen pohjalaistalo. Alun perin käynti on ollut 
suoraan sisään, matala kuisti on myöhempi lisä. 
Päätyyn on lisätty myös kuisti-parveke. 

Päärakennusten välissä on 3-osainen hirsiait-
ta, joka sulkee pihan itäpuolelta neliöksi. Pihatien 
suuntaisesti on perätysten vanha, osittain tiilira-
kenteinen talli ja hirsirakenteinen aitta-varasto. 
Uusi konehalli on sijoitettu vanhan ladon tilalle. 
Uudet sikalarakennukset sijaitsevat pihapiirin län-
sireunalla. Pihapiirissä on vielä yksittäisiä raken-
nuksia kuten pieni hirsinen aitta ja eteläpäässä 
suuri kuivaaja. Riihi sijaitsee hieman kauempana. 
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Hyövälti, Luopa-Kaukolantie 75

Kauniisti kumpuilevan peltoaukion reunassa on 
pohjalaistalo ja runsaasti säilyneitä ulkorakennuk-
sia, jotka rajaavat pihaa ja levittäytyvät osin myös 
pellolle. Näkymä Salonkyläntien ja Kortesnevan-
tien risteyksestä on hieno. Pihapiirin sisäpuoli on 
suojassa katseilta ja rauhallinen. Päärakennus on 
perinteinen pohjalaistalo, täyskorkea kuisti on 
myöhempi lisä, ehkä 1900-luvun alkukymmenil-
tä. Kuisti on talon kokoon nähden suuri ja väril-
tään valkoinen, päätykolmiossa on 9-ruutuinen 
ikkuna. Alaovi ja ikkunat ovat 1950-luvun tyyliset, 
katteena musta tiilipro! loitu pelti. Pihapiiriä kier-
tää L-mallisesti suuri ulkorakennus, joka on varsin 
alkuperäisessä kunnossa. Talon takana on kaksi 
yksittäisaittaa ja pellolla riihi sekä lato. 

Alanko ent. Yli-Luopa, 
Luopa-Kaukolantie 107

Alangon talo on rakennettu 1899-luvun lopus-
sa. Tila on lohkottu Yli-Luovasta Loukajanvuo-
ren reunalta. Alangon sukutalo Alangonmäen 
laella levittäytyy pitkin mäen harjaa. Kivijalkakin 
on lohkottu Alangonmäestä. Pihatie haarautuu 
ensimmäisenä miespihaan, jossa on pääraken-
nus ja pihaa kiertää kahdelta sivulta L-muodossa 
hirsinen aittarivi, jossa on portinalunen. Pihatie 
jatkuu kulmasta 1960-luvun varastorakennuk-
sena. Miespiha muodostuu varastorakennuksen 
toiselle puolelle, jossa sijaitsee päärakennuksen 
suuntaisesti punatiili-lautarakenteinen navet-
ta ja varaston suuntaisesti arviolta 1960-luvulta 
oleva navetan uudempi osa. Samansuuntaises-
ti on sijoitettu karjapihan perälle vielä muutama 
avoin eläinsuoja. Mäen harjalle noustessa tie ris-
teilee erikokoisten ja -ikäisten talousrakennusten 
välissä. Kaikki rakennukset ovat hyvässä kunnos-
sa. Päärakennus on rungoltaan lyhytnurkkainen, 
matala kuisti on rakennettu 1990-luvulla. Piha-
piirissä oleva aitta on sekin 1800-luvun lopusta 
ja navetta vuodelta 1947.
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Keski-Luopa, Luovankuja 56

Keski-Luovan vanha päärakennus on valmistu-
nut ilmeisesti 1880-luvun lopulla ja tällöin se 
toimi muutaman vuoden kouluna ennen Luo-
van koulun valmistumista. Talon pikkutuvassa 
asuivat karjalaiset sotien jälkeen ja heitä varten 
rakennettiin pieni avokuisti, joka 1960-luvul-
la muutettiin umpikuistiksi. Talo on vuorattu 
pystyrimalaudoituksella, päätyjen yläosassa on 
vaakalauta, samoin isommassa kuistissa. Kak-
sikerroksinen, komea kuisti on hieno esimerk-
ki paikallisesta rakentamistavasta, ja säilyttänyt 
piirteensä. Ikkunoiden yläosaa koristaa vinone-
liö. Haukkaikkunat ja kuistin yläikkuna ovat vi-
noruutukoristeisia ja jaettu osiin siroin puittein. 
Talossa on säilynyt mm. komea vieraskamarin 
kaakeliuuni. 

Rintala, ent. Posti, Oppaanmäentie 69

Rintalan, mielenkiintoisen liike- ja asuinraken-
nuksen suunnitteli ja rakensi 1915 Iisakki Rin-
ta. Talossa toimi posti, joka siirtyi ennen toista 
maailmansotaa kaupan yhteyteen tien toiselle 
puolelle. Tämän jälkeen postihuone toimi kel-
losepän työtilana. Iisakki Rinnan jälkeen talossa 
asuivat hänen sisarensa. Talo on mielenkiintoi-
nen liike-/yksityisrakennus 1900-luvun alusta.

 

Kotimaa, ent Kossila, 
Oppaanmäentie 266

Entinen Kossila on siirretty ilmeisesti Loukajan-
vuoren kupeesta ja sen kokosi Iisakki Ylinen 1910 
kestikievariksi. Kievaritoiminta jatkui 1920-luvun 
lopulle.  Talo oli aiemmin punamullattu ja päre-
katettu, seuraavaksi tuli tiilikatto ja peltikatto 
on vuodelta 1993. Katon uusimisen yhteydessä 
poistettiin vahingossa myös kuistin harjalla ollut 
koristepiikki. Katolla olevaa vellikelloa on huollet-
tu uusimalla sen katto. Myös muureja on uusittu, 
perä- ja nurkkakamarien kaakeliuunit on purettu 
ja vaihdettu peltikuorimuureiksi sekä tuvan puu-
hella on vaihdettu uuteen. Samalla poistettiin 
tuvan hellan yhteydestä ollut kievarinaikainen 
ruuan lämmityslaatikko. 1960-luvulla vaihdettiin 
ikkunat. Kuistin alla on talouskellari, joka on jää-
nyt pois käytöstä. Yläkerran itäpään huone on al-
kuperäinen ja hirsirunkoinen. Länsipään lautara-
kenteinen huone on myöhäisemmältä ajalta.
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Jykylä, ent Ala-Opas, 
Oppaanmäentie 307

Entinen Ala-Opas on sijainnut aiemmin tien 
suuntaisena ja käännetty 1920-luvulla nykyi-
seen asentoonsa. Lautarakenteinen kuistiosa on 
mahdollisesti tältä ajalta. Rakennusta on korjattu 
vuonna 1955. Katto on ollut aluksi päreestä, ka-
tettu myöhemmin tiilellä ja vuonna 1995 muu-
tettu peltikatteeksi. Ikkunat on uusittu jo hieman 
aiemmin, vuonna 1993. Ulkovuoraus uusittiin 
2013. Pihapiiriin kuuluu myös Oppaanmäentien 
toisella puolella oleva aitta, joka lienee vanhem-
paa perua.

   

KUISTIN IKKUNAT SULJETTU

TUPA

TUPA

PERÄ-
KAMARI

SIVU-
KAMARI

NURKKA-
KAMARI

KESÄKEITTIÖ

KAMARI

KAMARI

KAMARI

TUPA



166   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA LUOPA

Klassu, Alanen-Opas, 
Oppaanmäentie 357

Klassu sijaitsee nauhamaisessa muodostelmas-
sa vilkkaan kylätien, vanhan Valtatie 3:n  varrel-
la. Mäensyrjästä aukeaa peltomaisema Jalasjoel-
le. Erikoinen talo valmistui 1931, suunnittelijana 
oli rakennusmestari Salomon Hakola. Sitä pide-
tään Hakolan ensimmäisenä maanviljelijälle piir-
tämänä talona. Vuosien varrella ei suurempia 
muutoksia ole tehty. Katto vaihtui tiileksi 1954, 
kattotiilet valmistettiin maamiesseuran vehkeil-
lä ja Väinö Marttosen johdolla, sisä-wc tehtiin 
1960-luvun alussa. Kuisti on seudulle poikkeuk-
sellinen, kahden umpikuistin väliin jää katettu 
syvennys, joihin molemmista on yhteys. Raken-
nus on ollut tyhjillään tai osittaisessa kesäkäy-
tössä vuodesta 1978. Ulkorakennuksista vilja-ait-
ta on vanhimpia, vanha leikkimökki on säilynyt 
ja portinpylväät ovat paikallaan.

Mäki-Opas Oppaanmäentie 366?

Mäki-Oppaan talo on siirretty paikalle Jalasjär-
veltä ilmeisesti vuonna 1885, jossa se lienee ol-
lut Yli-Laipion talo. Alkuperäisessä asussa talo oli 
1970-luvulle, jolloin länsipäädyn matala siipiosa 
uusittiin ja sinne sijoitettiin pesutiloja, myös ik-
kunat uusittiin. Pihatien varressa seisoo komea 
vilja-aitta, joka on mahdollisesti talon rakennus-
ajalta tai vanhempi. Ulkorakennuksessa on mm. 
vanha piikojen aitta, talli ja entinen navetta.
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Ala-Opas, Oppaanmäentie 386

Ala-Opas, komea kaksfooninkinen valmistui 
1865. Talon pohjakaava ja ulkomuoto toistu-
vat lähes samalla tavalla kuin Ala-Jyrän talossa 
Kurikan keskustassa. 1800-luvun loppupuolel-
la rakennus lienee toiminut kestikievarina. Täs-
tä muistuttaa pihalle tuleva tielenkki, pihaan 
pääsee rakennuksen molemmista päistä. Ra-
kennus vuorattiin 1900-luvun alkupuolella pian 
Ala-Jyrän vuorauksen jälkeen ja käytettiin pitkäl-
ti samoja koristeaiheita.1900-luvun alkupuolel-
la rakennuksen uunit ja muurit uusittiin ja mm. 
huonokuntoinen kaakeliuuni purettiin. Kivina-
vetta on 1800-luvulta ja sitä on jatkettu köökillä 
vuoden 1927 tienoilla. Pihapiirissä on myös pii-
kojen aitta ja kauempana vilja-aitat. Jo puretut 
paja ja riihet ovat sijainneet pihapiirin ulkopuo-
lella. Ala-Opas on poikkeuksellisen hyvin piir-
teensä säilyttänyt 1800-luvun puolivälin raken-
nus.
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Mäki, nyk. Anttila, Oppaanmäentie 413

Talon vanhan osan on rakentanut herastuoma-
ri Juho Birling-Opas itselleen ja vaimolleen ns. 
paapan tuvaksi. He asuivat ja viljelivät aiemmin 
viereistä Birlingin tilaa, jonka vaimon edellises-
tä avioliitosta ollut poika peri. Talossa on poik-
keuksellinen huonejärjestys ja muoto, mikä viit-
taa suunnittelijan käyttöön. Samantyyppinen 
talo oli Tuiskulankylässä ns. Keljon talossa, joka 
purettiin kesällä 1996. Rakennukseen on laitet-
tu peltikatto vuonna 1967, jatko-osa rakennet-
tu vuonna 1970. Uusi osa on ollut tasakattoinen 
ja muutettu harjakatoksi vuonna 1995. Vanhan 
osan ikkunoita on uusittu ja tällöin pienijakoi-
sista jugend-tyylisistä ikkunoista on poistettu 
pienet jakopienat. Mielenkiintoinen rakennus, 
poikkeaa tyypillisestä vuosisadan alun rakenta-
misesta. 

 

Mäki-Opas, ent. Birling
Oppaanmäentie 417

Mäki-Opas Oppaanmäentien varrella mäen har-
janteella on kylämuodostelman viimeinen talo. 
Päärakennusta ympäröi lukuisa määrä vanhoja 
piharakennuksia; kivinavetta, latoja yms. Päära-
kennus on 1880-luvulta ja tehtiin tulipalossa tu-
houtuneen edellisen päärakennuksen kivijalalle. 
Tällöin siinä on ollut tupa, kaksi päätykamaria ja 
porstua. Vuosisadan vaihteessa itäpäähän lisät-
tiin kaksi kamaria ja rakennettiin kuisti. Jossain 
vaiheessa porstua jaettiin väliseinällä, jotta saa-
tiin porstuan lisäksi huone. Rakennuksen kaksi 
kamaria ja yläkerran huone on tehty uudestaan, 
kun perinnönjaon yhteydessä näistä oli viety ir-
taimen lisäksi myös katto- ja lattialaudat sekä 
seinäpaneelit. Peltikatto on laitettu pärekaton 
päälle 1980 -luvun alussa.

Alhaalla vasemmalla Mäki-Oppaan kuistin sisäti-
laa, keskellä ja ja oikealla  tupaa kiertävä komea 
seinänvieruspenkki, josta voi avata myös sivusta-
vedettävän sängyn.
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Alarisku, Riskunmäentie 25

Alariskun pihapiiri koivukujan päässä muodos-
tuu kahdesta asuinrakennuksesta, suuresta ul-
korakennuksesta ja pihatien varrella sijaitsevasta 
aitasta. Päärakennus on lyhyille nurkille salvottu 
hirsinen pohjalaistalo. Väritys on perinteinen, ik-
kunat pääosin 6-ruutuiset, päädyssä 9-ruutui-
nen ikkuna. Ikkunan yläpuolisia räystäslautoja 
kannattavat koristeelliset konsolit. Täyskorkea 
kuisti on sopusuhtainen ja panelointi monimuo-
toinen. Rakennus on erinomaisessa kunnossa ja 
perinteisesti kunnostettu. Poikittain päätaloon 
nähden sijaitsee pienehkö paapantupa, joka on 

niin ikään kunnostettu. Se on edellistä hieman 
matalampi, kuisti keltamullattu, kaikki ikkunat 
ruskeat. Koko rakennus on paneloitu vuoroin 
pystyyn ja vaakaan ja kaikki kentät eroteltu le-
veähköillä jakolistoilla. Ikkunoiden ylälista ovat 
voimakkaasti pro! loitu alueella tyypillisellä mal-
lilla. Kuisti talon toisessa reunassa on yksikerrok-
sinen ja siinä on iäkäs pariovi. Pihapiiriä kiertää 
iso ulkorakennus, joka lienee1950-luvulta. Siinä 
on sekä lauta- että tiiliosia. Kivijalassa on vuosi-
luku 1919, ilmeisesti rakennus on uusittu van-
halle kivijalalle. Pihatietä tultaessa vastaan tulee 

Tuitinmäki, Salonkyläntie 317

Autio talo poikkeaa yksityiskohdiltaan kurikka-
laisista. Jugend-henkinen, punavalkoinen ra-
kennus on tasakertaan lyhytnurkkaista hirttä ja 
peiterimalaudoitettu, haukkaikkunoita ei ole, 
mutta ylhäällä kulkeva jakolista korostaa runkoa. 
Takapuolella on pieni, kapea frontti. Päätykolmi-
oissa, myös kuisteissa on kissinpenkit  ja niissä 
vielä alkuperäinen pärekate, muuten rakennuk-
sessa on tiilikatto. Ikkunat ovat ristikarmillisia ja 
alaosassa on karmin molemmin puolin kaksi ko-
risteruutua, ikkuna-aukotus on harva. Kahdesta 
kuistista toinen on täyskorkea umpikuisti, toi-
nen on yksikerroksinen avokuisti. Päätykolmi-
on alapuolella on n. 20 cm leveä pinnakoristelu. 
Alaosaa kiertävät kaiteet, ja niiden välit täytetty 
yläosan tapaan pystypinnoilla. Talo on hyvin al-
kuperäisessä asussa. Pihassa on yksinkertainen 
lautarakenteinen ulkorakennus.  

ensimmäisenä kaunis aitta, jossa on pulpettikat-
toinen avokuisti ja Kurikalle tyypilliset koristeelli-
set kannatintolpat.
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Latvala, Seuratie 27

Alueelle tyypillinen maatalon päärakennus on 
siirretty n. 1915-17 naapurista Latva-Luovasta. 
Seuratie kulkee aivan sen sivuitse. Pohjoispää-
dyn tupa, porstua ja porstuakamari ovat vanhaa 
runkoa ja eteläpuoleinen tupa on jatkettua osaa. 
1960-luvun puolivälissä pärekatto vaihtui pelti-
katoksi, 1970-luvun alussa ulko-oven päälle ra-
kennettiin katos, pohjoispuolen tupaan uusittiin 
ikkunat vanhan mallin mukaan 1994. Ulkoraken-
nukset rajaavat pihapiiriä kolmelta sivulta.

Luovan saha, Seuratie

Luovan sahan perusti 1900-luvun alussa Luovan-
kylän monitoimimies Isak Tuisku. Hän omisti ai-
kanaan myös meijerin, leipomon ja myllyn. Toi-
sen maailmansodan jälkeen saha rakennettiin 
uudestaan ja siihen tuotiin vanha, vuoden 1882 
höyrykone. Sodan jälkeen saha oli pitkään Velsa 
Oy:n hallussa ja 1960-luvulla Kestopuulla. Sahan 
raami paloi 1970-luvulla ja tähän päättyi sahaus-
toiminta Luovan sahalla. Kurikan puunjalostus-
tehdas hankki sahan 1980-luvun lopulla ja kun-
nosti sen ikkunat. Tehtaan konkurssiin jälkeen 
se  jäi kuitenkin vaille hoitoa. Sahan ympäristö 
Jalasjoen rannalla onkin metsittynyttä, sahara-
kennus on ollut ilkivallan kohteena ja mm. kaik-
ki ikkunat on kivitetty rikki. Maa-alue on kylläs-
tysaineiden jäljiltä saastunutta. Luovan saha on 
ollut alueen merkittävä työllistäjä, sahan piippu 
on vuosikymmenet ollut paikallinen maamerkki.

   

Köykkänen, ent. Säästöpankki, 
Tampereentie 697

Pian entisen Säästöpankin valmistumisen jäl-
keen 1928 talon isäntä Sameli Kustaa Kaistila 
lähti rahaa hankkimaan Kanadaan, mutta jäi sille 
tielleen. Vaimo ja lapset joutuivat myymään ta-
lon ja muuttamaan muualle. Talo on ollut vuok-
ra-asuntona ja sen toisessa päässä on ollut sahan 
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Mäkinisula, 
Varpahaiskyläntie 84

Mäki-Nisulan hyvin hoidettu pihapiiri sijaitsee 
metsäisen mäen ja viljelysaukean rajalla. Päära-
kennus on tehty vuonna 1932 osittain vanhan 
talon kivijalalle. Komeassa kuistissa on klassisti-
sia piirteitä ja kaksi sisäänkäyntiä, vellikello on 
säilynyt katolla.  Sisääntuloa koristaa vanha, il-
meisesti 1800-luvulta oleva aitta. 

Vierre-Kantti, 
Varpahaiskyläntie 90

Vierre-Kantti sijaitsee Loukajanvuoren kupeel-
la, tiheähkössä nauhamaisessa asutusmuodos-
telmassa. Vanha päärakennus on sijainnut pi-
hapiirin lounaisosassa ja jo hävitetty. Nykyinen 
päärakennus on tehty ilmeisesti 1860-luvulla, 
Tila siirtyi nykyiselle omistajasuvulle 1912. Kuisti 
tehtiin 1939, tuolloin myös porstuakamari muu-
tettiin keittiöksi ja siitä avattiin kulku tupaan. Ta-
lon remontissa 1960-70-luvun vaihteessa mm. 
tuvan takkauuni purettiin ja tilalle rakennettiin 
wc ja pesutilat sekä asennettiin tiilikate. Tiilen 
alla on vielä talon ensimmäinen kate - huopa, 
joka on myöhemmin peitetty päreillä. Viimeisin 
kunnostustyö on vuodelta 1994, jolloin talo oli 
ollut useita vuosia kylmillään. Silloin uusittiin ul-
kovuoraus ja remontoitiin sisätiloja, myös kuisti 
uusittiin. 

konttori. 1950-luvun puolivälissä rakennus siirtyi 
säästöpankin omistukseen. Se perusti toiseen 
päähän konttorin, toisessa päässä toimi kauppa, 
yläkerrassa oli vuokralaisia ja myöhemmin kam-
paaja. Tällöin rakennuksen kumpaankin päähän 
tien puolelle rakennettiin kuistit ja uusittiin ikku-
nat liikkeiden tarpeisiin. Pankkitoiminta loppui 
1980-luvun puolivälissä ja tämän jälkeen raken-
nus siirtyi asuinkäyttöön. Sitä on kunnostettu si-
sältä ja ulkopuolelta on purettu huonokuntoisi-
na pankin ja kampaamon eteiskuistit. Kulku on 
nykyään pihan puolelta.
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Huvila, Varpahaiskyläntie 133

Talon on rakentanut merimies Matti Huvila elä-
ketalokseen 1899. Noksoonmaasta, Varpahaisky-
läntien päästä hän lähti merille ja laivan keittiöstä 
löysi vaimonsa, Loviisan, joka oli palvellut tsaa-
rin keittiössä. Vanhoilla päivillä he muuttivat Ku-
rikkaan ja rakensivat kotinsa. Huviloilla kerrotaan 
olleen Loukajanmäen, ellei koko Luovan kylän 
ensimmäiset marjapensaat. Huvilanmäellä, tien 
toisella puolella oli tasainen kallio. Kylän nuo-
ret pitivät siellä iloansa, myöhemmin paikalla oli 
hevoskääly. Huviloiden kuoltua nykyinen omis-
tajasuku osti talon ja piti sitä vuokralla kunnes 
otti omaan käyttöön. Sotien aikaan talossa asui 
oman perheen lisäksi karjalaisia siirtolaisia. Vuon-
na 1946 taloon laitettiin tiilikatto, rakennus on ol-
lut kylmillään vuodesta 1978.

Sillanpää, Hautala, 
Varpahaiskyläntie 150

Hautalan talo on eräs Loukajanvuoren vanhim-
mista. Se sijaitsee pienellä mäen töyräällä, pel-
toaukean laitamilla, lähellä kohoaa iso Louka-
janvuori. Rakennus on muistitietojen mukaan 
pidelty eli koottu uudelleen 1870-luvulla. Huo-
nejärjestystä on tällöin muutettu siirtämällä si-
säänkäynti suoraan isoon tupaan, kuisti lienee 
tältä ajalta. Rakennuksessa on ollut lautakatto, 
jota on käytetty pärekaton aluslaudoituksena. 
Muistitiedon mukaan myös paja luoman ran-
nassa on ollut pitkään lautakattoinen. Tiilika-
te tuli 1950-luvulla. Rakennusta kunnostettiin 
1930-luvulla, mm.  kaikki muurit uusittiin ja enti-
sen porstuan takka-leivinuuni purettiin. 1940-lu-
vulla sen paikalle muurattiin hella. Rakennus jäi 
tyhjilleen 1980-luvulla uuden päärakennuksen 
valmistuttua. Osa ulkorakennuksista kuten aitta 
on vanhempia, navetta 1950 -luvulta. 
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Varpahainen, Varpahaiskyläntie 310

Varpahaiskyläntien varressa sijaitsee rehevä pi-
hapiiri, jonka päärakennus on 1,5 kerroksinen 
pohjalaistupa 1900-luvun alusta. Sisäpihaa kier-
tävät kolmelta sivulta ulkorakennukset ja ne jat-
kuvat myös karjapihan puolelle. Päärakennus 
on peiterimalaudoitettu, päärungon ikkunat on 
vaihdettu 1950-luvun pystykamanallisiin ja pit-
källä sivulla on ajalle tyypillinen pieni pulpet-
tikattoinen frontti. Täyskorkea suuri, kahden 
sisäänkäynnin kuisti on sen sijaan pariovia myö-
ten alkuperäisemmässä kunnossa. Ikkunoiden 
koristelaudat muistuttavat kurikkalaiseen tyyliin 
riippuvia verhoja. Piharakennukset ovat suuria, 
pääosin lautarakenteisia, portinalusia on kaksi ja 
niistä näkee myös käytöstä pois jääneelle karja-
pihalle, jossa on runsaasti rakennuksia. Pihan pe-
rällä sijaitsevassa I-mallisessa ulkorakennukses-
sa on kiinnostavat haukkaikkunat ja päädyssä 
sisään vedetty aittaosio. Tupa on hieno ja koska 
aukkoja ei ole suurennettu, ikkunat voisi halutta-
essa palauttaa ennalleen.

Laitila, nyk. Riihimäki, Varpukuja 11

Riihimäki Laitilanmäen eteläreunalla erottuu ky-
läkuvassa ja poikkeaa alueen perinteisestä ra-
kennustyylistä. Talo on rakennettu vanhaan 
pihapiiriin, edellinen päärakennus oli tuotu pai-
kalle jokirannasta. Talon rakensi Matti Laitila 
vuonna 1875, rakennusmestarina oli Birling, joka 
oli mahdollisesti myös talon suunnittelija. Ta-
rinan mukaan talon toinen pää on tarkoitettu 
mummalle ja faarille ja toinen pää heidän lapsil-
leen. Talon poika menikin pian talon valmistumi-
sen jälkeen naimisiin rakennusmestari Birlingin 
tyttären kanssa. Talossa on alunperin ollut kol-
me kaakeliuunia, joista koristeellisin on purettu 
mahdollisesti 1950-luvulla. Vanha päärakennus 
lienee purettu 1800-1900-luvun vaihteessa. Ra-
kennuksen omisti vuodesta 1918 1930-luvulle 
Juho Alfred Homi. Konkurssin jälkeen tila siirtyi 
uudelle omistajasuvulle. Päärakennusta kunnos-
tettiin 1980, peltikatto asennettiin 1994, myös 
muutama ikkuna uusittiin. Komean vellikellon 
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sanotaan olevan Jalasjärven kirkosta. Tähän viit-
taa myös kelloon valettu teksti. 

Pihapiirissä on säilynyt navetta, jonka rakensi 
vuonna 1873 Matti Laitila, kuten lukee hakattu-
na kivijalassa. Navetta on palanut ja sitä on tä-
män jälkeen korotettu muutamalla kivikerralla ja 
sisäpuolelle on muurattu uusi kivikerta. Navetta-
rakennuksen katolla on ollut kaksi erkkeriä, jotka 
on peltikaton asennuksen yhteydessä poistettu. 
Koko talo on tuolloin ollut vähällä palaa, palon 
yhteydessä myös päärakennuksen pikkukuisti 
on saanut nykyisen muotonsa. 

KAMARI

KAMARI

KAMARI

KAMARI

KAMARI

TUPA TUPA

KAMARIETEINEN ETEINEN
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MYLLYSALO JA SYVÄOJA 

Myllykylän läpi virtaava Ja-
lasjoen Pitkäkoski oli 
1970-luvulle saakka Suo-

men pisimpiä koskia. Tällöin kylän 
kohdalle, Jalasjoen eteläpuolelle 
rakennettiin pato ja Pitkämön voi-
malaitokseen johtava tekoaltaan 
täyttökanava, jonka varrella sijait-
see Niileksen voimalaitos. Kylään 
on myös 1920-1930-lukujen tait-
teessa rakennettu Korpelan pato. 
Myllykylässä on ollut kolme myllyä. 
Vuokramyllynä 1960-luvulle saak-
ka toiminut, 1800-1900-luvun tait-
teessa rakennettu, ns. keskimylly lahjoitettiin 1970-luvun lopulla Kurikan 
museonmäelle. Tämä mylly sijaitsi Jalasjoen yli menevän sillan kupeessa. 
Kaksi muuta myllyä, Koskisen ja Tuimalan myllyt ovat toimineet 1900-luvun 
alussa. Yläjuoksulla ollut Koskisen mylly sijaitsi vanhan Yrttimaan kohdassa 
ja alajuoksulla ollut Tuimalan mylly noin 100 metriä yläjuoksulle Korpelan 
padosta. Koskisen myllyn ja keskimyllyn välillä oli joessa kaivettu kanava. Tä-
män myötä  Myllykylä n silloisen koulun eteen Jalasjoen poukamaan muo-
dostui saari. Saarella vietettiin kyläyhdistyksen kesäjuhlia vielä 1960-luvun 

Koskiniemi, Marmorintie 20

Koskiniemi on erotettu vuonna 1899 Keski-Ku-
rikan tilasta ja ollut samalla suvulla vuodesta 
1733. Nykyisen päärakennuksen rakensivat Ii-
sakki ja Anna Koskiniemi. Tuparadin paikalla oli 
aikaisemmin 1900-luvun alussa rakennettu Kes-
ki-Kurikan torppa. Pohjakaavaan kuului ennen 
porstua, porstuakamari, tupa ja molemmissa 
päädyissä kaksi kamaria. Vintissä oli kaksi kama-
ria. Vuonna 1984 telttakattoinen umpikuisti uu-
sittiin. Siitä tuli hieman korkeampi, myös ikkunat 
vaihdettiin. Vuoden 1992 peruskorjauksessa uu-

sittiin lautaverhous ja ikkunat vanhanmallisiksi 
ja seinät eristettiin. Katolle asennettiin pro! ili-
pelti ja etelänpuoleiselle pitkälle sivulle tehtiin 
terassi ja parveke. 

Rakennus sijaitsee Jalasjoen törmällä, idässä 
on entinen Ylikoskiniemen ja lounaassa Koski-
lammin tila. Näiden kolmen vanhan tilan läpi on 
kulkenut ennen vanha tie. Pihapiirissä on säily-
nyt myös useita vanhoja ulkorakennuksia kuten 
4-osainen puori.

lopulla. Nuoriso kokoontui sinne myös pelaamaan lentopalloa. 2010-luvul-
la kylässä virisi ajatus kunnostaa lähes veden alle jäänyt ns. Myllysaari kylä-
läisten yhteiseksi virkistyspaikaksi. Saareen on ajettu ELY-keskuksen luval-
la viemäröintitöistä tullutta maa- ja kiviainesta parin viime vuoden aikana. 
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Koskilammi, Marmorintie 18

Entinen Koski-Lammin torppa on lohkottu 1899 
Keski-Kurikasta Hedvig So! a-tyttärelle ja hänen 
miehelleen Juho Mikonpojalle ja ollut saman su-
vun omistuksessa vuodesta 1738. Jalasjoki tekee 
talon edessä mutkan muodostaen saaren. Väliin 
jää lampi, josta talo on saanut nimensä. Pohja-
kaavaan kuuluu tupa, porstua, porstuakamari 
ja talon molempiin päihin kaksi kamaria. Vintillä 
oli kaksi kamaria, joissa on kuorimuurit. Vuoden 
1937 korjauksessa ikkunoita levennettiin ja ka-
tolle asennettiin saumapeltikatto. Pohjoispääty 
oli ns. kylmä pää, jossa asui sodan jälkeen karja-
laisia. Vuonna 1972 purettiin tuvan takka ja teh-
tiin uusi tilalle sekä purettiin kuorimuurit, vuon-
na 1993 uusittiin ikkunat samantyylisiksi kuin 
vanhat. Vuonna 1927-28 rakennettu kivinavetta 
on vielä jäljellä, muut rakennukset ovat uudem-
pia. L-muotoisen navetan runko on kiveä ja ylä-
osa lautaa. 

  

Viertola, Koskinen, Myllykyläntie 95

Entinen Koskisen päärakennus on tehty vuonna 
1915 Juho Kurikan suunnitelmin kauppias Iisak-
ki Koskisen perheen asuin- ja liikerakennukseksi. 
Sen eteläpäädyssä toimi kauppa1930-luvun lop-
pupuolelle ja entisessä kauppaosassa on sotien 
aikana asunut mm. evakoita. Vaikka ikkunat ja ul-
koverhous uusittiin 1995, rakennus on sekä sisältä 
että ulkoa säilynyt hyvin. Päärakennus poikkeaa 
1910-luvun tyylistä ja sen vaikutteet ovat selkeäs-
ti muualta. 

Pihapiirissä on ollut useita ulkorakennuksia ku-
ten sauna, latoja, aitta ja navetta vuodelta 1915, 
jonka on piirtänyt Sameli Hakola. Lisäksi tien toi-
sella puolella ovat entisen Harjun torpan ulkora-
kennukset, jotka kuuluvat tilaan. Nämä kaksi ra-
kennusta ovat ilmeisesti huomattavasti muita 
vanhempia. 

Lähdes, Myllykyläntie 382 

Lähdes oli Vähä-Kurikan torppa ja sitä oli viljelty 
itsenäisenä jo vuosikymmeniä, mutta vasta vuon-
na 1927 tuli voimaan maaherran päätös Vähä-Ku-
rikan jakamisesta ja 1880-luvulla perinnönjaossa 
Jaakko Salomoninpojalle siirtyneet maat tulivat 
vihdoin virallisesti itsenäisiksi. Talo on rakennet-
tu vuonna 1888. Talo on pohjakaavaltaan ollut 
alun perin peräkamaritupa, eli keskellä oli tupa, 
toisessa päädyssä kaksi kamaria ja toisessa pää-
dyssä porstua ja porstuakamari. Sodan jälkeen 
1940-luvulla rakennettiin porstuapäädyn jatkeek-
si vielä yksi kamari. Vuonna 1980 seinät eristet-
tiin, laudoitettiin uudelleen ja ikkunat vaihdettiin 
uusiin samantyylisiin kuin vanhat ikkunat. Piha-
piirin muista rakennuksista puorirati ja riihi ovat 
1800-luvulta, kellari ilmeisesti vuodelta 1910, 
puulato 1918 ja karjakartano vuodelta 1926. Piha-
piirissä on useita maatilan rakennuksia, jotka yh-
dessä päärakennuksen kanssa muodostavat mel-
ko yhtenäisen kokonaisuuden. 
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Myllykylän koulu, Myllykyläntie 204

Myllykylän koulu sijaitsee Jalasjoen partaalla, ky-
läraitin varrella ja asettuu kauniisti ympäristöön-
sä. Jalasjoen ruoppauksen seurauksena vesi jo-
essa on noussut ja koulun piha-alue on hieman 
muuttunut. 

Myllykylän koulu valmistui vuonna 1931 ja jo 
seuraavana vuonna koulu muuttui 2-opettajai-
seksi. Johtava opettaja Tuomas Evald Yrttimaa 
asui perheineen koululla ja hänen vaimonsa Sel-
ma rakensi koululle kauniin puutarhan. Talviso-
dan aikana koulussa toimi hylsyjen puhdistuslai-

Mäntylä, ent. Mänty, Mäntyläntie 156

Vuonna 1604 Miedon talosta tullut Prusi Simon-
poika rakensi talon lähelle rantaa nykyisestä 
päärakennuksen paikasta länteen. Vuonna 1804 
seppä Juho Iso-Jouppi osti Mäntylän talon ja ra-
kennus siirrettiin kauemmas rannasta. Pääraken-
nusta vastapäätä tarvittiin noin 1850-luvun paik-
keilla tämä paapantupa.  Taloa on kunnostettu ja 
mm. lattia on uusittu, sillä siihen oli iskenyt sie-
ni. Päätyyn on tehty pieni avokuisti ja ulkoa taloa 
on maalattu. Omistaja on koonnut huomattavan 
määrän vanhoja esineitä ja työkaluja sekä huo-
nekaluja, joita hän on mm. ootrannut. Pihapiiris-
sä on myös 1996 rakennettu sauna ja muutama 
varasto. Pihapiirissä olleet yli 20 ulkorakennus-
ta on purettu ja koottu pääosin toisaalle. Vanha 
Männyn kantatilan paapantupa on jäljellä ja säi-
lyttänyt asunsa. Rakennus on suojeltu rakennus-
suojelulailla. 

tos. Vuonna1988 remontoitiin koulun johtajan 
asuinhuoneisto ja koululle tehtiin puutarhasuun-
nitelma. Sitä on toteutettu vähitellen talkootyö-
nä. Alakerrassa on toiminut myös neuvola. Kou-
lutoiminta loppui toukokuussa 1995. Rakennus 
siirtyi maa- ja kotitalousseuran omistukseen ke-
väällä 1996 ja toimii nykyisin kylätalona.   
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Mäntykangas, Mäntyläntie 97

Tila on lohkottu Männyn tilasta ja talon on raken-
nuttanut Juho Mäntylä. Päärakennus on vuodel-
ta 1915, sen keskellä on kaksi kamaria, päädys-
sä tupa ja eteinen ja toisessa päädyssä kamari ja 
eteinen. Jossain vaiheessa kuistin viereen teh-
tiin lisähuone. Itäpäädyssä oli ennen sisäänkäyn-
ti. Vuonna 1999 tehtiin toiseen, keskellä olevaan 
kamariin wc, sauna ja suihku. Mäntykangas  on 
säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan sekä si-
sältä että ulkoa. Komea ulkorakennus lienee ra-

kennettu samoihin aikoihin kuin asuinrakennus. 
Se koostuu kärryliiveristä, tallista, puuladosta, 
liiveristä, kahdesta vilja-aitasta ja piian kämpäs-
tä. Talli ja päädyssä oleva vilja-aitta ovat hirsi-
runkoisia, muu osa on lautaa. Navetta on samaa 
ikäluokkaa, L-muotoisessa rakennuksessa on ka-
nala, navetta, karjakeittiö, sauna ja heinälato. 
Paja tien vastakkaisella puolella kuuluu lisäksi ti-
lan vanhaan rakennuskantaan. 

Mäntykoski, Mäntyläntie 137

Mäntykoski on lohkottu Männyn tilasta ja sen 
rakensi Eeli Mäntylä. Tila on ollut saman suvun 
hallussa 1700-luvulta lähtien. Mäntykoski on ra-
kennettu 1916 ja uusittu 1958. Päärakennuksen  
pohjakaavaan kuului alun perin tupa, keskellä 
kaksi kamaria ja niiden jälkeen kamari ja keittiö. 
Vuoden 1982 peruskorjauksessa kylmäporstua 
purettiin wc:n ja saunan tieltä. Ikkunoista uusit-
tiin vain sisäikkuna. Vanhat kuorimuurit, tuvan 

takka, kamarin kaakeliuuni ja ovet säilytettiin. 
Eteläpuolen frontti on purettu. Pihapiirissä on 
vanha ulkorakennus vuodelta 1916 ja vuonna 
1990 rakennettu konesuoja/autotalli. Rakennuk-
sessa on kaksi aittaa, portinalus, puulato, liiveri, 
jota käytetään autotallina, ja vanha talli, johon 
on tehty lämpökeskus. Komea ulkorakennus on 
säilynyt alkuperäisessä kuten päärakennus uutta 
kuistia lukuun ottamatta.
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Rantatila ent Ylikoskiniemi, Rantatie 22

Entinen Ylikoskiniemen päärakennus on vuodel-
ta 1892 ja uusittu 1920. Perimätiedon mukaan 
taloa olisi jatkettu 1920-luvulla. Jatko-osassa 
on kaksi kamaria ja portaat yläkertaan. Nyt ta-
lon pohjakaavaan kuuluu eteinen, jonka takana 
keittiö, olohuone, kaksi kamaria, työhuone, apu-
keittiö ja porrashuone. Ikkunat on uusittu kuusi-
ruutuisista neliruutuisiin. Alun perin olleet kak-
si kuistia on purettu ja keskelle rakennusta on 
tehty avokuisti. Aitta on 1700-luvulta, sen oven 
yläpuolelle on veistetty vuosiluku 1792. Liive-
ri ajoittunee 1900-luvun alkupuolelle, navetta, 
karjakeittiö, talli ja sikala on rakennettu 1924. 
Kuivaaja lienee 1900-luvun alkupuolelta, mutta 
sitä on myöhemmin jatkettu lautaosalla. Pihapii-
rin rakennukset muodostavat yhtenäisen koko-
naisuuden. 

Rinta-Venna, Rantatie 110

Rinta-Vennan päärakennus on pitkille nurkille 
salvottu, 1,5 kerroksinen pohjalaistupa, ikkunat 
ovat hieman poikkeavat ristikarmilliset ja räs-
täsklasit ovat hyvin kapeat, 4-ruutuiset. Lyhyt-
runkoinen kuisti on matala ja satulakattoinen. 
Rakennus on myös sisältä varsin perinteinen. Pi-
hapiirissä on vanhoja hyväkuntoisia ulkoraken-
nuksia. Päärakennus on kunnostettu perinteisin 
menetelmin. 

Laakso, Syväojantie 63

Laakso on ollut osa Kulkulan tilaa, joka on loh-
kottu vuonna 1911 Ala-Keski-Lusasta. Talo lienee 
rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Alun perin 
talossa on ollut vain tupa ja kaksi kamaria. Myö-
hemmin siihen on lisätty lautarakenteinen lisä-
osa, joka on perustettu nurkkakiville. Lisäosassa 
on eteinen ja pieni kamari, vintti on tyhjillään. 
Piirteensä hienosti säilyttänyt mökki oli 1980-lu-
vun alusta kesämökkinä, 2000-luvun alussa siinä 
asuttiin ja on palannut taas vapaa-ajan käyttöön. 
Pihapiirissä on sauna ehkä 1930-40-luvulta, pie-
ni lautarakenteinen vaja ja lato, jonka kyljessä on 
kiinni hyyskä. Miljöö on yhtenäinen ja edustaa 
tyypillistä pientilallisen asuinrakennusta. 
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Syväluoma, Syväojantie 156

Talo lienee rakennettu vuoden 1920 paikkeilla. 
Tila on lohkottu Yli-Lusasta vuonna 1924. Sän-
tin koulu sai alussa tarvittavat tilat talosta ennen 
koulurakennuksen valmistumista. Talon pohja-
kaavaan kuului aluksi tupa, keskellä pieni pors-
tua, jonka takana oli luokkahuone, ja päädyssä 
kaksi kamaria opettajan käyttöön. Omistajan per-
he asui tuvan puolella. Vintillä on kaksi kesäka-
maria. 1980-luvun alussa tehtiin suurempi perus-
korjaus. Talossa oli alun perin vaaleaksi maalattu 
rappaus ja yläosassa vaalean ruskeaksi maalattu 
vaakaponttilaudoitus. Ikkunat olivat tummanrus-
keat. Vuorilaudat olivat vaaleat ja koristeet olivat 
ruskeat. Peruskorjauksessa ulkopuolelle laitettiin 
lisäeriste ja vuoraukseksi lomalaudoitus. Ikkunois-
ta tehtiin entisen malliset. Tuvan takka ja hella uu-
sittiin ja kamareiden kuorimuuri ja hella purettiin. 
Kylmään kuistiin tehtiin kosteat tilat. Pihan uusi 
karjarakennus on vuodelta 1977. Vanha navetta 
ja aitta ovat yhä jäljelle. Aitta ja riihi on rakennettu 
ehkä 1900-luvun alussa.

Syväoja, Syväojantie 174

Tila on vanha Männyn torppa. Kellarin oviaukon 
yläpuolella on vuosiluku 1895, joka lienee raken-
tamisvuosi. Päärakennusta on tehty kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäinen käsittää tuvan ja kak-
si kamaria. Talon päädyssä olevan kellarin pääl-
le on rakennettu taloa matalampi osa, jossa on 
aumattu katto. Vuonna 1920 on jostain siirretty 
hirsikehikko, joka on liitetty poikittain vanhaan 
osaan. Uuden osan pohjakaava on keskeissali, 
keskellä on tupa ja toisessa päässä kaksi kama-
ria ja toisessa yksi kamari. Vuonna 1985 uusittiin 
mm. ulkolaudoitus rimalaudoituksesta lomalau-
taan ja laitettiin seiniin 5cm lisäeristys. Ikkunat 
vaihdettiin samaan aikaan samantyylisiin kuin 
vanhat. Liiveri lienee rakennettu samoihin aikoi-
hin päärakennuksen kanssa, samoin aittaraken-
nus. Siihen kuuluu hirsinen talli ja aitta, joiden 
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Kiviniemi, Syväojantie 464

Kauniilla paikalla, pienen luoman varrella, Syvä-
ojantiellä sijaitsee 1941 valmistunut rakennus, 
joka muodoltaan muistuttaa jo jälleenrakennus-
kauden taloja. Detaljit ovat kuitenkin enemmän 
1920-30-luvulta. Talon ikkunat ovat 6-ruutui-
sia, sekä kuistissa että päätykolmioissa on ko-
teloidut kissinpenkit. Kuisti on avokuisti, jonka 
päätykolmio on paneloitu vaakaan ja alaosassa 
on kaiteet. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäk-
si kaksi ulkorakennusta. Rakennukset sijaitsevat 
neliömäisesti ympäri pihaa niin että avoin sivu 
on tielle päin. 

Ojanväli, Syväojantie 303

Ojanväli, 1920-luvulla valmistunut alkuperäises-
sä kunnossa oleva päärakennus suojaisalla kuu-
siaidan rajaamassa pihapiirissä näkyy kauas. Pe-
rusrunko on tasakertaan asti lyhytnurkkainen ja 
varsin matala. Yläkerta on suuri, lautarakentei-
nen ja taitekattoinen. Yläosa on korkea, korke-
ampi kun alaosa ja alemmat lappeet ovat todel-
la pitkät. Muoto ei ole kurikkalaisittain yleinen. 
Rakennus on varsin alkuperäisessä kunnossa, ik-
kunat ovat alkuperäiset, kuistia ei ole, ovelle joh-
tavat portaat. Pihapiirissä on myös perinteisen 
näköinen, mutta ulkonäöltään uudehkon oloi-
nen L-mallinen ulkorakennus. Siinä lienee osa 
vanhempaa tiilinavettaa. 

 

välissä on lautarakenteinen osa, joka on ilmei-
sesti tehty ennemmin. Vanha navetta on pitkille 
nurkille salvottu ja perustana on kivijalka. Se on 
rakennettu ehkä jo 1800-luvun puolella. Nave-
tan jatkeena ovat lautarakenteiset varasto-osat. 
Kivinavetta on vuodelta 1903, sen päässä on lau-
tarakenteinen heinälato. Syväojan toinen asuin-
rakennus on tehty syytinkitaloksi. Se on ollut 
asumattomana 1980-luvun alusta lähtien. Talon 
pohjakaavaan kuuluu porstua, tupa ja molem-
min puolin tupaa kamarit. Sekä sisätilat että ul-
koasu ovat säilyneet alkuperäisinä. Lautaraken-
teiseen aittarakennukseen kuuluu entinen talli, 
portinalus ja aitta. Tiilirunkoinen navetta on ra-
kennettu sotien jälkeen. Sen päädyssä on lauta-
rakenteinen heinälato. 
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LOHILUOMA

Myllymäki, Asematie 79

Tilan päärakennus on siirretty Tuiskulankyläs-
tä vuonna 1937. Perimätiedon mukaan Väinö 
Myllymäki, joka toimi Lohiluoman aseman rata-
vartijana, on purkanut ja siirtänyt rakennuksen 
joen jäätä pitkin nykyiselle tontille. Pohjakaa-
vaan kuuluu porstua, tupakeittiö ja kaksi kama-
ria. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisenä – 
esimerkkeinä ikkunat, listat, vuorilaudoitus, osa 
ovista, kuorimuurit, tuvan puuhella, sisäkatto-
jen helmiponttipaneeli ja –leveät lattialaudat. 
Lisäksi pihapiirissä on vuoden 1937 tienoilla ra-
kennettu ulkorakennus ja maakellari. Uusi sau-
na rakennettiin 1986, vanha purettiin ja tilalle ra-
kennettiin varasto. 

Taipalus, Asematie 77

Taipaluksen kantatila on sijainnut Kyrönjoen 
rannalla. Kun rakennukset paloivat, uusi talo 
rakennettiin nykyiselle paikalle, pienelle mäel-
le vuonna 1895.  Pohjakaavana on keskeissali 
– keskellä tupa ja molemmissa päädyissä kaksi 
kamaria. Talon on rakentanut Nikodeemus Tai-
palus, joka omisti tilan vuodesta 1894. Tila on 
peräisin 1600-luvulta. 1800-luvun alkupuolella 
tila on tullut nykyiselle suvulle, kun teuvalainen 
Björn osti tilan ja otti sen sukunimekseen. Re-
montissa 1980-luvulla kuistille rakennettiin wc- 
ja suihkutilat. Samalla uusittiin ikkunat saman-
tyylisiksi, 4-ruutuisiksi kuin vanhatkin. Pihapiirin 
alkuperäistä rakennuskantaa edustaa 2-osainen 
aitta. Muut vanhat talousrakennukset on puret-
tu ja nykyiset ovat 1980- ja 90-luvulta. Vuonna 
1965 on rakennettu uusi tiilinavetta.

Kyrönjoki virtaa Lohiluomalla Kurikan ja Kauha-
joen rajalla tasaisessa ja laajassa jokilaaksossa.  
Punttukosken maisemia Kurikan vaihtuessa Kau-
hajoen kaupungiksi.
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Ristiluoma, ent Yli-Koukkari, 
Koukkarinkuja 20

Yli-Koukkarin, nykyisen Ristiluoman, pääraken-
nus on siirretty alempaa jokirannasta nykyiselle 
paikalle vuonna 1907. Sen pohjakaavaan kuului 
tupa ja kaksi kamaria. Siirron yhteydessä omis-
taja Sameli Yli-Koukkari jatkoi taloa pohjoispää-
dyn keittiöllä ja kahdella kamarilla. Myös kuisti 
rakennettiin vuonna 1907. Koukkarin kantatila 
on sijainnut Kurikassa jo 1600-luvun lopulla. Il-
meisesti tila on jaettu isojaon aikoihin Ala- ja Yli-
Koukkariksi. Oiva Ristiluoma osti tilan välirauhan 
aikaan 1941 Yli-Koukkarin perikunnalta. Pihapii-
rin kaikki vanhat talousrakennukset on purettu 
– navetta, karjarakennus, aitat, sauna, liiverit ja 
riihi. Nykyään pihan pohjoisreunalla on vuonna 
1947 rakennettu talousrakennus ja eteläreunalla 
navetta ja heinälato. Ristiluoma on säilynyt hyvin 
alkuperäisessä asussaan. 

  

Koukkari/Ala-Koukkari, 
Koukkarinkuja 25

Perimätiedon mukaan Ala-Koukkarin talon on 
rakennuttanut Sameli Koukkari/Ala-Koukka-
ri vuonna 1883. Aikaisemmin Ala-Koukkarin ta-
louskeskus on sijainnut jokirannassa, josta ai-
nakin osa tilan rakennuksista siirrettiin vuoden 
1883 tienoilla nykyiseen pihapiiriin. Pääraken-
nus on pohjakaavaltaan keskeissali. Keskellä on 
tupa, eteläpäädyssä kaksi kamaria ja pohjois-
päädyssä ns. mumman tupa ja kamari. Lisäksi 
erikoisuutena pieni huone tuvan länsiseinällä, 
kuistin vieressä. 1950-luvun alussa rakennuk-
seen tehtiin remontti, jolloin ikkunat uusittiin ai-
kakauden tyylin mukaisiksi, tehtiin uusi takka/
leivinuuni/puuhella,  eteläpäädyn kamareihin 
muurattiin kuorimuurit, aikaisemmin muurit oli-
vat ilman peltikuorta, ja talo katettiin sementti-
tiilillä. Mummantupa muutettiin konttorihuo-
neeksi 1980-90-luvulla ja muut huoneet jäivät 
asumattomiksi. Suurin osa pihapiirin alkuperäi-
sestä rakennuskannasta on purettu 1950-luvul-
la, kuten pikku tupa, tallit, navetta, peränavetta, 
heinälato, karjakeittiö ja sauna. Nämä rakennuk-
set ovat sijainneet pihan pohjoispuolella, vuonna 
1956 tehdyn talousrakennuksen paikalla ja sen 
takana. Ainoastaan aitta ja liiverirakennus on säi-
lynyt. Pihapiirin ulkopuolella sijaitsee omistajan 
yrityksen tuotantotiloja ja –halleja sekä uusia kar-
ja- ja maatalousrakennuksia 1980- ja 1990-luvuil-
ta. Pihapiirin takana, länsireunalla, kulkee Suu-
pohjan rata. 
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Krekola, Krekolantie 33 

Krekola on läpiajopiha. Kylätien, Lohiluomantien 
ja Takatien muodostaman peltoneliön keskellä 
risteilee pieniä teitä, jotka vievät alueen keskel-
lä sijaitseviin taloihin. Yksi näistä kulkee Krekolan 
pihan lävitse muuttuen Krekolantieksi. 

Talon ulkovuoraus on monimuotoinen, arvi-
olta 1900-luvun alkukymmeniltä. Ikkunat ovat 
alueelle poikkeukselliset 2-ruutuiset ja poikki-
karmilliset, rästäsklasit ovat kapeat ja erittäin 
soukilla pystypienoilla jaettu neljään ruutuun. 
Ikkunoiden pielilaudat ovat valkoiset ja yläosas-
ta koristeltu hammaslistamaisilla pystypuilla. 
Rakennuksessa on käsin saumattu peltikatto ja 
päädyssä ilmeisesti myöhemmin lisätty satula-
katteinen avokuisti, jonka alaosaa kiertävät pin-
nakaiteet ja yläosassa on kapea pinnakoriste. Pi-
hapiirissä on uudempiakin ulkorakennuksia ja 
pihaa rajaa riuku- eli panentoaita Krekolantien 
varressa. 

Krekolan kuisti on mielenkiintoinen ja varsin runsaasti koristeltu. Täyskorkeassa ja satulakattoisessa kuis-
tissa on alaosan kulmat vedetty sisään ”hakolamaiseen” tyyliin ja kulmissa on ikkuna-aukot. Ovi on kol-
mipeilinen pariovi, jonka päällä on 4-ruutuinen kamanaikkuna. Alaosa on peiterimalaudoitettu, keskiosa 
on vaakapaneloitu ja ikkunoiden yläpuolella kiertää koko kuistin matkalla hammaslista. Sen yläpuolel-
la panelointi jatkuu edelleen vaakana ja nurkkien sisäänvetojen yläpuolella on vaakapaneelin päällä lis-
toista tehty neliöihin jaettu kenttä, joka jatkuu kuistin yläikkunan puoliväliin. Tästä ylös asti panelointi on 
pystyssä. 

Kuusisto, Kylätie 335 

Mielenkiintoinen iäkäs kaksfooninkinen on 
tyhjillään pihapiirin perällä, jossa on uudempi 
asuinrakennus ja talousrakennuksia useilta eri ai-
kakaudelta. Tilan vanha päärakennus näkyy hie-
nosti kylätielle peltojen reunalla.

Päärakennuksessa on kaksi eri osaa, ja on 
vaikea päätellä kumpi on iäkkäämpi. Näkyväm-
pi osa on pitkille nurkille salvottu kaksfooninki-
nen, jossa on ikkunoita neljässä rivissä. Myös vä-
liseinät ovat pitkänurkkaisia. Koko tämä osio on 
vuorattu yhtenäisellä peiterimalaudoituksella 
ja ikkunat ovat 6-ruutuiset. Käynti sisään on si-
säpihan puolella eikä rakennuksessa ole kuistia 
vaan sisään mennään vaakapaneloiduista pario-
vista, joiden päällä on kamanaikkuna. Rakennuk-
sen toisessa reunassa on 1-kerroksinen siipi, joka 
saattaa olla vanhempi. Vuoliaisrakenteinen, pit-
känurkkainen osa on yhdessä kerroksessa, vailla 
haukkaklaseja ja kattokulma on loiva. Korkeam-
man osan kanssa yhtenäinen sivu on peiterima-
laudoitettu, mutta muuten rakennus on hirsipin-
nalla. Myös tämän osan ikkunat ovat 6-ruutuiset. 
Tuparati on melko hyvässä kunnossa. L-mallinen 
1- ja 2-kerroksisten osien yhdistelmä on paikka-
kunnalla harvinainen. 
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Lohiluoman mylly, Lohiluomantie 18

Lohiluoman saha ja jauhomylly perustettiin Ky-
rönjoen varteen Lohikoskeen 1900-luvun vaih-
teen tienoilla. Perustajina ovat olleet ainakin Kre-
kolan ja Lohiluoman isännät sekä Lohikosken 
Ojanperän torpan isäntä. 

Mylly on lukkonurkille salvottu kolmikerrok-
sinen hirsirakennus. Se on rakennettu 1900-lu-
vun vaihteen tienoilla. Rakennuksen yläkerrassa 
on viljalaarit ja puusta tehdyt ”kuilut”, joista jyvät 
valuivat alas jauhinkiviin. Keskimmäisessä ker-
roksessa sijaitsevat jauhinkivet ja vuonna 1911 
rakennettu myllytupa. Alimmaiseen kerrokseen 
valuvat valmiit jauhot, josta ne pakataan ja lasta-

Kreini, Mietaantie 385

Kreinin meijerin asuin- ja konttorirakennus teh-
tiin vuosina 1923–24, Anton Hakolan ja I. Ruuska-
sen toimiessa suunnittelijoina ja urakoitsijoina. 
Komean kaksikerroksisen tiilirakennuksen ala-
kerrassa sijaitsivat konttori, isännöitsijän ja yh-
den meijerin työntekijän asunnot. Yläkerrassa oli 
kaksi huoneistoa, muu ullakkotila oli kylmillään. 
Alun perin oli kaksi sisäänkäyntiä. Meijeri lopetti 
toimintansa vuonna 1990 ja tila rakennuksineen 
myytiin Finnkasetti Ky / Tapani Laurilalle, joka 
muutti meijerin asuin- ja konttorirakennuksen 

kuulunut konehuone ja korkea piippu säilytet-
tiin. Sen muurasi ruotsalainen muurari vuonna 
1908. Tämä korkea, muodoltaan harvinainen, 
kahdeksankulmainen savupiippu on seudun 
maamerkki. Kreinin kolmas meijerirakennus val-
mistui vuonna 1984. Se toimii nykyään varasto-
na. Kreinin uusi ilme on syntynyt mm. muotoon 
leikatuista puista ja pensaista, patsaista sekä pi-
hapiiriä rajaavasta korkeasta rauta-aidasta.

sisältä juhla- ja pitopalvelutoiminnalle. Julkisivu 
Mietaantielle päin on säilynyt ennallaan, mutta 
pihan puolen kaksi sisäänkäyntiä suljettiin. Ti-
lalle rakennettiin uusi, jonka päälle rakennettiin 
parveke. Ensimmäisen meijerin paikalle vuonna 
1926 rakennettu halkovaja ja 1952 valmistunut 
talouskellari ovat säilyneet. Talousrakennus vuo-
delta 1925 on uusittu nykyaikaiseksi sauna- ja 
takkahuoneeksi 1990-luvulla. Pihapiirissä ollut 
Kreinin toinen vuonna 1908 valmistunut meije-
ri purettiin vuonna 1984, mutta rakennukseen 

Mäki-Luoma, Luomantie 82

Mäki-Luoma on lohkottu Lohiluoman tilasta 
1900-luvun vaihteen tienoilla. Hirsinen asuinra-
kennus tehtiin aluksi yksikerroksiseksi ja siihen 
kuului porstua, porstuakamari, tupa ja kaksi 
päätykamaria. Remontissa 1920-22 rakennusta 
korotettiin yläkerran verran, tehtiin frontti itä-
lappeelle ja umpikuisti, jossa on kaksi sisään-
käyntiä. Mäki-Luoma on edelleen 1920-luvun 
asussa. 

Pihapiirissä on säilynyt vanhoista talousra-
kennuksista ainoastaan 1800-luvulta oleva vil-
ja-aitta. Länsipuolelta pihaa rajaa 1950-luvun 
karjarakennus. Pihapiirin ulkopuolella, Luoman-
tien varrella, sijaitsee tilan riihi, se on 1900-luvun 
vaihteesta. Pihapiirin vieressä on uusi asuinra-
kennus. 

 

taan. Myllyn ns. turpiinilaari sijaitsee pohjoispää-
dyssä, rakennuksen jatkeena olevan lautaraken-
teisen katoksen alla. Myllyn alta virtaa vesi joka 
pyörittää turpiinia. Alunperin oli pärekatto ja en-
nen sementtitiiliä katteena on ollut huopa. Lo-
hiluoman myllyn toiminta on lopetettu 1970-lu-
vulla. Se toimii nykyään kotitarvemyllynä, jota 
käytetään harvoin. Myllyn vieressä on sijainnut 
lautarakenteinen saha, joka on rakennettu sa-
maan aikaan kuin mylly. Sahalaitos lopetti toimin-
tansa 1960-70-luvun tienoilla ja rakennus puret-
tiin vuosia myöhemmin. 
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Lohiluoman ent koulu, Mietaantie 569

Lohiluoman koulu valmistui syksyllä 1920. Siinä 
oli kaksi luokkahuonetta ja eteläpäädyssä opet-
tajan asunto. Lisätilat, yksi luokkahuone ja toi-
nen opettajan huoneisto valmistuivat syksyk-
si 1926. Rakennusta on muutettu ja laajennettu 
yhdellä kuistilla ja länsiseinän frontonilla. Lisäk-
si itäseinän alkuperäistä frontonia muutettiin 
ja suurennettiin, jotta yläkertaan saatiin neljäs 
luokkahuone. Muutokset lienee tehty 1950-lu-
vun vaihteen tienoilla. 1970-luvulla eteläpäädyn 
kuisti purettiin ja tilalle rakennettiin terassi. Lo-
hiluoman koulu lakkautttiin vuonna 1966, jonka 
jälkeen se on ollut yksityisomistuksessa. Pihapii-
rissä sijaitsevat maakellari, talous/karjarakennus 
ja sauna, joka on muutettu autotalliksi. Talousra-
kennuksen takana on ollut koulun urheilukenttä. 
Rakennusta kunnostetaan vuonna 2014.

Ala-Lohiluoma, Mietaantie 596

Perimätiedon mukaan Ala- ja Yli-Lohiluoman ta-
lot ovat sijainneet vierekkäin pihan itälaidalla, 
mutta Lohiluoman talo paloi ja myös Ala-Lohi-
luoman päärakennus kärsi palosta. Siksi talo siir-
rettiin ja rakennettiin uudestaan pihan länsireu-
nalle, ilmeisesti vuonna 1890. 

Rakennuksessa on keskellä tupa, pohjoispää-
dyssä kaksi kamaria ja eteläpäädyssä tupakeit-
tiö ja kamari. Remontti tehtiin 1984-85, jolloin 
vanhaa eteistä laajennettiin ja lämpöeristettiin 
saunaa, wc:tä ja pesuhuonetta varten. Ikkunat 
uusittiin samanmallisiksi 4-ruutuisiksi, samoin 
uusittiin ikkunalistat. Eteläpäädyssä huonoksi 
päässyt vuorilaudoitus uusittiin. Päärakennuk-
sen lisäksi pihapiirissä on talousrakennus, joka 
käsittää puorin, ja liiverin sekä autotallin mikä 
tehtiin 1990-luvulla. Sementtitiilestä vuonna 
1935 rakennettu navetta on purettu. 

Lohiluoma, Mietaantie 600

Lohiluoma lienee rakennettu 1896, vanhan 
asuinrakennuksen palon jälkeen. Tuhoutunut 
talo, silloinen Yli-Lohiluoma, sijaitsi pihapiirin 
itälaidalla, Ala-Lohiluoman vieressä. Lohiluo-
man talo on pohjakaavaltaan paritupa – kaksi 
tupaa ja neljä kamaria. Yläkerrassa on ollut al-
kuaan kaksi kuorimuurilämmitteistä kamaria. 
1960-luvulla rakennettiin yläkertaan sauna ja 
pesuhuone. Lisäksi asuinrakennuksen ympäris-
tö salaojitettiin, mikä alkoi lahottaa perustuk-
sen hirsiarinaa. Perimätiedon mukaan Lohiluo-
man talossa on toiminut kestikievari 1800-luvun 
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lopulla. Osuuspankin konttoria piti Oiva Lohi-
luoman vaimo 1960-70-luvulla. Tilan talousra-
kennukset ovat palaneet 1900-luvulla useaan 
kertaan ja 1980-90-luvuilla peräti kolme kertaa. 
Keittiön vesivahinko 1970-luvulla antoi hyvän 
kasvun lahottajasienelle. Vaikka ulkoasu on säi-
lynyt poikkeuksellisen hyvin ja rakennuksella on 
myös tärkeä maisemallinen arvo, myönnettiin 
sille purkulupa v. 2007, mutta vuonna 2014 talo 
seisoo edelleen paikallaan.

Keskus, ent. kauppa,  Mietaantie 601

Matti Hissan kaupan liike- ja asuinrakennuksen 
on suunnitellut opettaja J. E. Harja ja se valmis-
tui vuonna 1929. Alkuperäiseen pohjakaavaan 
on kuulunut kaupan myymälä, varasto ja asunto. 
Asuinhuoneisto käsitti salin, keittiön, ruokailusa-
lin, kamarin ja ns. vieraseteisen. Yläkerrassa oli 
tuolloin neljä huonetta, joista kaksi pohjoispää-
dyssä myymälänhoitajan asuntona. Rakennuk-
sessa on ollut neljä sisäänkäyntiä – kauppaan, 
kaupan varastoon ja kaksi asuinpuolelle. Tiilipin-
tainen rakennus on rapattu myöhemmin valkoi-
seksi ja on ilmeisesti uusittu, sillä nykyään seinä 
on pinnoitettu roiskerappauksella. Vuonna 1984 
vanha lautarakenteinen kuisti purettiin, ala- ja 
yläkerran asuintilojen pohjakaavioita muutet-
tiin, myös katon itälappeen kolme kattoikkunaa 
purettiin ja länsipuolelle rakennettiin frontoni 
sekä parveke. 

Kauppa lopetti toimintansa vuonna 1990. 
Myymälätilat on vuokrattu kansalaisopiston ku-
dontapiirille ja asunto vuokrattu. Pihapiirissä on 
myös sauna vuodelta 1929,  varasto ja autotal-
li vuodelta 1949. Vanha kaupparakennus on yksi 
harvoista Kurikan alueella säilyneistä1920-30-lu-
vuilla rakennetuista tiilirunkoisista taloista. 

Saari, Mietaantie 605

Perimätiedon mukaan talon on rakentanut 
1900-luvun alussa leipuri Juho Saari. Pohjakaa-
van kuului kaksi asuntoa, toisessa niistä oli lisäk-
si leipomo- ja myymälätilat. Eteläpäädyssä oli 
porstua, tupakeittiö, kamari ja varasto ja pohjois-

päädyssä tupakeittiö, myymälä ja leipomo. Myy-
mälään oli kulku Mietaantieltä, mutta se suljet-
tiin vuosikymmeniä sitten. Juho Saari ja hänen 
sisarensa lopettivat leipomomyymälän talviso-
dan alettua vuonna 1939. 

Rakennukseen tehtiin vuosina 1994 – 1999 
mittava remontti, jonka aikana lähes kaikki hir-
siseiniä lukuun ottamatta uusittiin. Tuolloin mm. 
purettiin vanha leipomohuone ja leivinuunit. 
Myös ulkolaudoitus, ikkunat ja ikkunalistat uusit-
tiin. Ulkolaudoitus on lähes samanlainen – kui-
tenkin ikkunoiden alapuolinen laudoitus on nyt 
pysty, ennen yhtenäinen koko alaosan vaakalau-
doituksen kanssa. Pihapiirissä on myös talousra-
kennus. Vanhin osa siitä, puori, on rakennettu il-
meisesti 1900-luvun alussa. Puorin jatkeena on 
portinalusta ja lato. Ladon vieressä on varastoti-
la, joka on uusittu 1970-luvulla. Portin alustasta 
on kulku ns. ”karjapihalle”, jossa sijaitsevat navet-
ta, kellari ja heinälato. 
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Kohde, Rintatie n. 310

Pienen Rintatien varrella, pääty tielle päin sijait-
see komea ja varsin autenttisessa kunnossa ole-
va päärakennus. Talo on tasakertaan asti hirttä ja 
yläosaltaan lautaa, runko on päädystä varsin le-
veä, eikä haukkaklaseja ole, vaikka korkeussuun-
nassa tilaa olisikin. Talon puusepäintyö on tark-
kaa ja hienostunutta, kivijalka on korkea ja siinä 
on siistit neliön muotoiset tuuletusaukot. Koko 
runko on kauttaaltaan peiterimalaudoitettu, 
mutta vuorauksen katkaisee ikkunoiden yläpuo-
lella kulkeva jakolista, joka on yhtenäinen koko 
talon matkalla. Rakennuksessa on T-karmilliset, 
jugend-tyyliin yläosasta kolmeen osaan jaetut 
ikkunat ja niiden päällä olevat vuorilaudat on 
koristeltu pystypienoin. Lähes täyskorkea, mutta 
kapea kuisti on varsin sopusuhtainen talon ko-
koon nähden. Alkuperäisten kolmipeilisten ovi-
en molemmin puolin ovat ikkunat ja oven päällä 
4-ruutuinen kamanaikkuna. Se sijaitsee samas-
sa linjassa oven molemmin puolin olevien ikku-
noiden yläosan pikkuruutujen kanssa. Kuistin ja 
talon päätykolmioissa on kissinpenkit ja kuistin 
ja takapuolella olevan satulakattoisen frontin ik-
kunat ovat 9-ruutuiset. Pihapiiri on villiintynyt ja 
päärakennuksen lisäksi pihassa on lato ja muuta-
ma heikkokuntoinen hirsiaitta.

Ylikrekola, Suojasentie 52 

Suojasentiestä lähtevän pienen pihatien varrella, 
metsänreunassa sijaitsee Yli-Krekolan läpiajetta-
va piha. Tien toisella puolella on suuri pohjalais-
talo ja aitta, toisella puolella vanhat talousraken-
nukset, mm. suuri, alaosaltaan tiilinen navetta ja 
hirsinen aittarati.

Päärakennus on rungoltaan perinteinen, ovet 
eivät ole alkuperäiset ja ikkunat on vaihdettu 
1960-luvulla isommiksi, 2-ruutuiset rästäsklasit 
ovat alkuperäiset. Suuri kahden sisäänkäynnin 
täyskorkea kuisti on varsin alkuperäisessä kun-
nossa. Se on leveä ja satulakattoinen, päätykol-
miossa on kolme alkuperäisen oloista ristikar-
millista ikkunaa, alaosan ulkokulmat on viistetty 
sisään Puutarhaa, pihapiiriä ja sen rakennuksia 
on huolellisesti hoidettu.  Ikkunoiden palautta-
mista ennalleen on harkittu.

Korhonen, Suojasentie 9 

Korhosen pihapiiri Suojasentien alussa on metsän 
reunassa peltolakian äärellä. Pihapiiri näkyy kauas, 
mutta piharakennukset sulkevat näkymän tieltä 
sisäpihalle. 1800-luvun pohjalaistalossa on kookas 
täyskorkea kuisti, joka tasakertaan asti pitkänurk-
kaista hirttä, yläosa lienee lautarakenteinen. Talo 
on vuorattu tasakertaan peiterimalaudoituksel-
la. Yläosa on pystypaneelia ja päätykolmioissa on 
listoilla tehty valkoinen koristekolmio. Kuisti on 
jaettu vaakalistoin neljään kenttään. Ikkunat on 

jossain vaiheessa vaihdettu uusiin, T-karmillisiin, 
kuistilla alkuperäiset ikkunat ovat säilyneet. Räs-
täsklasit ovat alkuperäiset. Ikkunoiden päällä on 
paikkakunnalle tyypillinen verhomainen koriste. 
Rakennus on hyvässä ja kohtuullisen alkuperäi-
sessä kunnossa. Pihapiirissä on päärakennuksen 
lisäksi vanha kapearunkoinen luhtiaitta sekä tii-
li-lautarakenteinen navetta-talousrakennus, joka 
muodostaa karjapihan. 

Ilona Seppälä
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Torkko, ent Ala-Torkko, Torkkolantie 34

Torkon päärakennus lienee rakennettu samoi-
hin aikoihin kuin Kurikan kirkko, myös perus-
korjauksen yhteydessä löytyi hirsisistä vuosilu-
ku 1846 tai 1848. Talossa on kaksi sisäänkäyntiä. 
Eteläpäädyssä on ns. isännän ja emännän puo-
li, joka käsittää tuvan ja kaksi kamaria. Pohjois-
pääty on aikoinaan ollut ns. erustupa – porstua, 
porstuakamari, tupa ja kaksi kamaria. Alkuperäi-
senä katteena oli uralauta. Kuistit uusittiin sodan 
jälkeen sekä ikkunat 2-ruutuisiksi, vanhat olivat 
6-ruutuisia.  Vuonna 1987 remontissa ikkunat 
palautettiin 6-ruutuisiksi, mutta nykyaikaisiksi 
lämpölaseiksi. Talon eteläpäädyn vuorilaudoitus 
on uusittu 1987. Muualla on jäljellä vanha pysty-
rimalaudoitus, jonka puutavara on käsin höylät-
tyä, laudat tyvestä latvaan kapenevia ja leveitä.  

Nykyinen Torkon tila sijaitsee vanhan Torkon 
kantatilan paikalla, joka on jaettu Ala- ja Yli- Tor-
koksi ilmeisesti ennen isojakoa. Molempien ti-
lojen rakennukset ovat sijainneet tuolloin Tor-
kon pihapiirissä. Nykyisen puorin paikalla, pihan 
etelälaidalla, on vielä 1800-luvulla sijainnut Yli-
Torkon päärakennus, mutta se on myyty ja siir-
retty Lahoontien varteen Mikko Lohiluoman ti-
lalle 1800-luvulla. Yli-Torkot rakensivat uuden 
asuinrakennuksen metsän reunaan nykyiselle 
paikalle Torkontien varteen. Vanhat ulkoraken-
nukset purettiin uusien alta heti sotien jälkeen 
1940-1950-luvulla. 

Palo, Palo-Torkko, Torkkolantie 64

Iisakki Palo-Torkko, Rinta-Lohen torppari, osti 
puolet Ala-Torkon tilasta vuonna 1903. Tilan ni-
meksi tuli Palo ja sitä kutsutaan myös Palo-Tor-
koksi. Iisakki siirsi Rinta-Lohen torpan päära-
kennukseksi Lahoontieltä. Hirsirunkoon kuului 
tupa ja kaksi kamaria. Siirron yhteydessä Iisakki 
jatkoi taloa lautarakenteisella porstualla, pors-
tuakamarilla, pienellä tupakeittiöllä ja kama-
rilla. Päärakennus sekä pihapiiri ovat säilyneet 
hyvin alkuperäisessä, 1900-luvun alun asussa. 
Ainoastaan osa ikkunoista on uusittu, kuiten-
kin samantyylisiksi kuin vanhat. Tilan maita vil-
jellään, päärakennus on nykyään kesäasunto. 
Pohjoispäädyssä on sodan aikana asunut siir-
tolaisia ja tilasta on erotettu aikoinaan yhdel-
le pojalle Palo-Torkon tila. Talouskeskus sijait-
see naapurissa Torkkolantien pohjoispuolella. 
Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on säilynyt 
useita ulkorakennuksia muodostaen lähes um-
pipihamaisen kokonaisuuden. Voidaan myös 
sanoa, että pihapiiri jakautuu sekä mies- että 
karjapihaan. Miespihalla sijaitsevat asuinraken-
nuksen lisäksi L-kirjaimen muotoinen talousra-
kennus, joka käsittää jyväaitan, 2 liiveriä, tallin, 
karjakeittiön (nyk. konesuoja), maitohuoneen, 
paapan jyväpuorin ja kaksi portinalustaa – toi-
nen Torkkolantielle ja toinen karjapihalle. Na-
vetta, sauna, lato, karjakeittiö, puimalato, kui-
vaaja, perunakellari ja halkoliiteri muodostavat 
karjapihan. Ainakin kuivaaja ja perunakellari on 
rakennettu sodan jälkeen. 

  



190   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA MIETO

MIETO

Ensimmäinen tieto Mietaankylän 
asuttajista vuodelta 1568. Asutus 
eteni vähitellen jokivartta ylemmäs 

kohti Kauhajokea.
Asutus vakiintui ja levisi vuosisato-

jen kuluessa. Larvamaille syntyi torppa-
riasutusta; 1800-luvun alussa Miedossa 
oli torppia liki 40. Asutuksen laajenemi-
sesta seurasi Mietaankylän hajoaminen 
pienempiin kyläkuntiin. Pohjoisosa vakiintui Miedoksi, kun eteläosasta tuli 
Lohiluoman kylä. Kyrönjoen länsipuolelle syntyi Paskon- eli Juonenkylän 
torppariasutus 1700-luvulla. Itäpuolella taas kehkeytyi muun muassa Sy-
vänojankylä.

Suupohjan rata avattiin säännölliselle liikenteelle vuonna 1913. Miedon-
kylässä kulkevalle radanosalle perustettiin mm. Lohiluoman, Lahon, Kouk-
karin, Kakkurin ja Hakunin liikennepaikat. Sotien jälkeen Lohiluoma ja Kak-
kuri nousivat tavaran lastausmääriltään pitäjän suurimmiksi.

Mietaankylään syntyi paikallisesti ja jopa maakunnallisesti merkittävää 
teollisuutta kuten Miedon tiilitehdas sekä kirkonkylän ja Miedon rajamaille 
perustetut Kurikan Ajokalutehdas ja Jyllinkosken Sähkö Oy. 

Alhaalla vasemmalla Miedon koulu,  joka valmistui vuosien 
1965–66 vaihteessa, suunnittelija oli arkkitehti Veikko Nortomaa. 
Oikealla kurikkalainen linja-autokatos. Sen lasitaustassa on hir-
viaihe, joka viittaa seudun ensimmäiseen asukkaaseen Hirvi-
Heikkiin. Alinna Kauhajoen tietä myötäilevää vanhaa tielinjaa ja 
Kyttäluoman ylittävä, luonnonkivistä holvattu kivisilta. Taustalla 
näkyy Kyrönjoen ylittävä vihreä Tripuusensilta.
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Ala-Vainio, ent Ala-Hakuni, 
Ala-Hakunintie 33

Hakunin kantatila on jaettu ensimmäisen ker-
ran isojaon aikana 1770-luvulla Ala-Hakuniksi ja 
Yli-Hakuniksi. Ala-Hakuni jaettiin kahtia vuoden 
1915 tienoilla ja veljekset Iisakki ja Jaakko siirsi-
vät tilan päärakennuksen sen nykyiselle paikal-
le Mietaantien ja Hakunintien risteyksestä. Peri-
mätiedon mukaan Iisakki Ruuskanen suunnitteli 
siirron yhteydessä uuden jugend-tyylisen ulko-
asun, kuistin ja korotti rakennusta yläkerran ver-
ran. Ulkoasu edustaa aikakaudelle tyypillistä ju-
gendia. Pohjakaavaan kuuluvat tupa, porstua 
ja kolme kamaria. Rakennukseen tehtiin myös 
luonnonkivestä kellari, sen katto on holvattu tii-
listä ja sisäänkäynti pohjoispäädystä. 1980-lu-
vulla tehdyssä remontissa mm. kuisti lämpöeris-

tettiin, alkuperäinen takka/leivinuuni/puuhella 
korjattiin käyttökuntoon ja yläkertaan rakennet-
tiin parveke ja uudet portaat. Tällöin rakennus 
myös maalattiin. Aikaisemmin vuorilaudoitus 
on ollut valkoinen, listat kellertävät ja ikkunat 
viininpunaiset. Pihapiiri on umpipihamainen ja 
siinä on säilynyt useita alkuperäisiä ulkoraken-
nuksia. Vilja-aitta ja riihi on siirretty paikalle, kes-
kiliiveri on perimätiedon mukaan Hakunin kan-
tatalon rakennuksia jo 1700-luvulta. L-mallinen 
ulkorakennus on rakennettu paikalle, sen tal-
liosa lienee sekin siirretty vanhalta paikalta. Si-
kanavetta ja paja on rakennettu 1910-luvun lo-
pulla. Kohteen alkuperäinen asu on säilynyt 
poikkeuksellisen hyvin. 

ALKUPERÄINEN 
TAKKA/LEIVINUUNI/

PUUHELLA

1940-LUVULLA RAKENNETTU 
TRAKTORITALLI PURETTU 1980-L 

TUPA KAMARI KAMARI

KAMARIETEINEN
SISÄÄNKÄYNTI 

KELLARIIN

KUIVAAJA

RIIHI
KIUAS RIIHILATO

KATOS

HEINÄLATO

NAVETTA

SAUNAKÖÖKKI ELI 
KARJAKEITTIÖ

JAUHOLIIVERI

TALLI

PORTINALUSTA
SIKANAVETTA

VALJASHUONE

PUULATO
KESKILIIVERI
PÄÄTYLIIVERI

VILJA-AITTA
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ASUINRAKENNUS
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Keski-Hakuni, Hakunintie 15

Keski-Hakunin rakensi Sameli Keski-Hakuni 
1903-1904. Se on pohjakaavaltaan keskeissa-
li, keskellä tupa ja molemmissa päissä kaksi ka-
maria. 1990-luvun puolivälissä uusittiin ikkunat, 
kuitenkin lähes entisen mallisiksi. Pihapiirin L-
mallinen talousrakennus muodostuu navetasta, 
tallista, kahdesta ladosta ja katoksesta. Aittarati 
koostuu kahdesta hirsisestä vilja-aitasta ja nii-
den väliin rakennetusta katoksesta. Keski-Haku-
ni edustaa paikkakunnalle ja aikakaudelle tyypil-
listä rakentamistapaa ja tehdyt muutokset ovat 
luontevia.

  

Harju, Harjuntie 174 

Hirsitupa Harjuntien varressa, peltolakian reu-
nalla on ilmeisesti vapaa-ajankäytössä. Pintakä-
sittelemätön rakennus muodostuu lyhytnurk-
kaisesta hirsiosasta ja joko lautarakenteisesta 
tai peiterimalaudoituksella vuoratusta päädys-
tä. Pieni tupa on hyvässä kunnossa, katto on 
pellitetty, pitkällä sivulla on pieni teräväkärki-
nen frontti. Kohteessa on huomiota herättävän 
kauniit ja koristeelliset ikkunat, jotka valkoisen 
värityksen vuoksi tulevat harmaasta rungosta 
voimakkaasti esiin. Ikkunat ovat T-karmilliset, 
jugendtyyppiset, yläosaltaan kahdeksaan pie-
neen ruutuun jaetut, myös reunalautojen yläosa 
on koristeellinen. Pitkän sivun keskellä on ikku-
napari. Sisäänkäynti on lautavuoratussa osassa, 
suoraan seinässä. Pihapiirissä on lisäksi lautara-
kenteinen, yksinkertainen, pintakäsittelemätön 
ulkorakennus. Komea pihakuusi ja vaahtera ko-
ristavat pihaa.
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Hakamaa, Harjuntie 2 

Useasta vanhasta rakennuksesta muodostuva pihapiiri sijaitsee Haku-
nintien ja Harjuntien risteyksessä, päärakennus Hakunintien suuntaises-
ti. Päärakennus on matalahko, 1,5 kerroksinen, vuoliaisrakenteinen poh-
jalaistalo. Ikkunat ovat 6-ruutuisia ja haukkaklasit 2-ruutuisia. Katto on 
pellitetty, satulakattoinen siniharmaaksi maalattu  kuisti on rakennuk-
sen päässä. Pihapiirissä on lisäksi aitta ja kaksi pariaittaa-tallia. Kaikki ra-
kennukset ovat pitkänurkkaisia ja täyshirsisiä sekä pintakäsittelemättö-
miä. Asuinrakennus ja kaksi ulkorakennusta muodostavat neliömäisen 
sisäpihan, jota hieman ylöspäin levenevä aitta täydentää.

Mieto, Jyllintaival 295

Tila on lohkottu  liikemies Jaakko Hakolalle Yli-
Miedon tilasta, 1918 valmistuneen asuin- ja 
konttorirakennuksen suunnitteli Jaakon veli An-
ton Hakola. Ulkoasu on sekä jugendia että klas-
sistisia tyylipiirteitä. Mansardikaton yläosa on 
aumattu, alaosa on muodoltaan kaareva. Yläker-
rassa on alunperin ollut vain yksi lämmin huo-
ne, mutta vuoden 1981 remontissa koko ullakko 
tehtiin lämpimäksi. Toiseen kerrokseen tehtiin 
myös 8 uutta frontoni-ikkunaa. Alun perin vain 
rakennuksen koillis- ja lounaispuolella oli 2 lu-
netti-ikkunaa. Myöhempää lisää on myös puu-
tarhan puolella olevan erkkerin eteen rakennet-
tu aidattu terassi ja palahuopakate. 1990-luvulla 
yläkerran parveke palautettiin alkuperäisen la-
hottua. Pihapiirin muita rakennuksia ovat talo-
usrakennus vuodelta 1918 ja laajennettu 1974, 
puuliiveri, maitohuone ja aitta. Poissa ovat paja, 
sauna ja iso aittarati, jotka on purettu tai siirret-
ty muualle. 

VERANTA

TUPA

OH/ENTINEN 
RUOKASALI OH

OH/ENT. SALI

ENT. KONTTORI
KK/

ETEINEN
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Perälä, Rinta-Kakkori, Kakkurintie 11

Entisen Rinta-Kakkorin pihapiirissä on säily-
nyt poikkeuksellisen edustava ulkorakennus-
kokonaisuus, josta voi vielä hyvin hahmottaa 
vanhan umpipihamaisen muodon. Suurin osa 
ulkorakennuksista siirrettiin jokirannasta, Rin-
ta-Kakkorin tilalta 1880-luvulla. Säilyneet ulko-
rakennukset ovat 1700-luvun puolelta, nykyi-
nen asuinrakennus vuodelta 1986. Sen tieltä 
purettiin 1908-1911 rakennettu puolitoistaker-
roksinen pohjalaistalo. Pihapiirissä on myös ns. 
syytinkitupa 1930-luvulta. Sen paikalla sijaitsi 
alunperin asuinrakennus, sekin 1700-luvulta ja 
oli siirretty paikalle 1881. 

Juonen koulu, Kiviniementie 10

Juonenkylän koulu valmistui 1930. Siinä oli  ala-
koulun ja yläkoulun luokka sekä veistosali, ylä-
kerrassa oli luokan lisäksi keittola.  Ylä- ja ala-
kerrassa olivat erilliset opettajien asunnot. 
Aluksi koulu toimi yksiopettajaisena, mutta jo 
1932 saatiin toinen opettaja. Talo on ollut aina-
kin vuoteen 1938 vuoraamaton. 1979 koulu pe-
ruskorjattiin. Tällöin alakerran asunto muutettiin 
opetuskäyttöön. Talossa on ollut uunilämmitys, 
mutta ainoastaan yläkerran asunnossa on jäljel-
lä peltikuoriuuni ja keittiössä on tallella vanha 
puuliesi. Ikkunat ovat alkuperäiset, vain lisäla-
si sisäpuolella. Vuoden 1989 peruskorjauksessa 
uusittiin mm. ulkovuorauksen alaosa sekä ovet. 
Koulunkäynti päättyi vuonna 1995 ja rakennus 
on siirtynyt kyläseuran omistukseen kylätaloksi 
v. 1996. Koulu on sijoittunut pitkänomaisen kylä-
taajaman toiseen päähän. Maisema on avointa,  
koulu erottuu kauas ja hallitsee maisemaa kes-
kellä uudempaa asutusta. 

TÄLLÄ PAIKALLA OLLUT 
MYÖS TILAN VANHIN 

ASUINRAKENNUS 1880-L

HEINÄLATO
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VILJA-AITTA
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VANHA PURETTU 
ASUINRAK. 1908-1911

ETUOSA LAUTARAK.

LIIVERI/VANHA VÄLIKKÖ 
JOSTA ULOSKÄYNTI

VANHA 
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Ylänkö, Kyttätie 50  

Perimätiedon mukaan rakennus on ollut alkuaan 
Kytän (Skytän) talon torppa ja nimeltään Välimä-
ki. Nykyisen omistajan isoisä, Toivo Myllyniemi 
(s.1883), on muistellut, että ainakin 1890-luvun 
tienoilla paikkaa on sanottu Kyttä Matin taloksi. 
Tila siirtyi nykyiselle omistajasuvulle 1920-luvul-
la. Talo on rakennettu 1800-luvun alussa ja edus-
taa Mietaan vanhinta rakennuskantaa. Pohja-
kaavaltaan päärakennus on keskeissali – keskellä 
sali ja molemmissa päädyissä kamari ja tupa/
keittiö. Eteläpäädyn huoneistoon on ollut oma 
sisäänkäynti vielä 1980-luvulla. Vuoden 1975 tie-
noilla ulkovuoraus uusittiin vanhan päälle. Tuol-
loin uusittiin myös ikkunat nykyaikaisiin läm-
pölaseihin. Vuonna 1990 kuistia laajennettiin 
ja lämpöeristettiin kosteita tiloja varten. Tuol-
loin hajotettiin pienempi kylmäkuisti. Pihapiiris-
sä ovat myös vanha vilja-aitta ja talousrakennus 
1950-60-luvulta.

 

Tiensuu, Mietaantie 2

Entinen Tassin kaupparakennus on tehty 
1900-luvun alussa. Osmo Rinta-Tassin mukaan 
kauppaosakeyhtiön perustivat Israel Tassin su-
kulaiset ja kyläläiset, mutta itse Israel Tassi ei 
olisi koskaan pitänyt siinä kauppaa, vaikka pe-
rimätieto niin kertookin. Kauppatoiminta tilois-
sa jatkui 1970-luvulle, vuosina 1975 - 1991 sii-
nä toimi Miedon postitoimisto. Entinen Tassin 
kaupparakennus on säilyttänyt historialliset 
piirteensä. Sen ulkoasun yksityiskohdat; vuori-
laudoitus ja kuisti edustavat nikkarityyliä. Mie-
taantien puoleinen vanha umpikuisti lienee pu-
rettu 1930-luvulla, jolloin kauppaa laajennettiin 
uudella myymäläosalla ja pihan puolelle raken-
nettiin lasikuisti. Ulkonäköä muutettiin 1970-lu-
vulla vaihtamalla kauppaosan entiset isot ikku-
nat rakennuksen muiden ikkunoiden kaltaisiksi 
6-ruutuisiksi, myös sisäänkäynti Miedontieltä on 
suljettu. Ikkunoitten alalistoihin tehtiin myös 
pelkistetty puinen rusettikoriste, joka on omis-
tajan kehittämä detalji. Rakennus on asuin-
käytössä ja jakautuu kolmeen huoneistoon. Pi-
hapiirissä on pitkä ulkorakennus sekä sauna. 
Ulkorakennuksen vanhimmassa 1800-luvun lo-
pulta olevassa osassa on kaksi aittaa.   

RAKENNETTU 1930-L 
MYYMÄLÄKSI

MUUTETTU 1991 HUONEISTO C

HUONEISTO B KEITTIÖ KAMARI

KAMARI

KAMARI

KUISTI
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ALKUPERÄINEN 

UMPIKUISTI/
SISÄÄNKÄYNTI
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Rinta-Tassi, Mietaantie 29 

Rinta-Tassi on Kurikan kantatiloja ja sijainnut en-
sin jokirannassa. Päärakennus lienee 1800-luvun 
puolivälistä. Se on uudistettu nykyiseen malliin-
sa ja ulkoverhoukseensa 1918. Pohjakaavaltaan 
se on keskeissali – keskellä sali, jonka molem-
missa päädyissä on kaksi huonetta. Lisäksi poh-
joispäädyssä on tupa/keittiö. Talossa on kaksi 
kuistia, toinen keittiön, toinen salin kohdalla. Pe-
ruskorjaus tehtiin 1950-luvun alussa ja 1980-lu-
vulla, tuolloin rakennus mm. lisälämpöeristettiin 
sisäpuolelta ja uusittiin ikkunat. Sisätiloiltaan ny-
kyaikainen, pohjakaavio on kuitenkin säilynyt. 
Tiilirunkoinen navetta on 1930-luvun puolivälis-
tä. Sen paikalla oli ennen hirsirunkoinen navetta 
ja lato. Pihaan johtavan tien varrelta on purettu 
kolme hirsisaittaa 1961. 

Rinta-Tassin toinen asuinrakennus seisoo kul-
mittain päärakennukseen ja lienee  rakennet-
tu vuosina 1890-92. Sekin on pohjakaavaltaan 
keskeissali. Kuisti hirrestä valmistui 1902. Se on 
ollut asumattomana 1960-luvulta lähtien. Ja sii-
hen tehtiin säilyttäviä korjaustöitä 1994 Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen avustuksella. Osa 
ikkunoista jouduttiin uusimaan, ne tehtiin kui-
tenkin vanhan mallin mukaisiksi. Rakennukses-
sa on säilynyt paljon alkuperäisiä pintarakentei-
ta. Sen tuvassa Israel Tassi piti kauppamyymälää 
1900-luvun alussa

AVOTAKKA/
PUUHELLA

PYHÄKAMARI

MAKUU-
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Piirto, Piirrontie 30

Piirron päärakennus on sijainnut ennen jokiran-
nassa. Tulipaljon jälkeen1894 tehtiin uusi nykyi-
selle paikalle 1896. Perimätiedon mukaan Piir-
ron kantatila jaettiin 1920-luvun tienoilla Iisakin 
kolmen pojan kesken, nuorin veljeksistä jäi ko-
titilalle. 1920-luvulla asuinrakennusta laajennet-
tin uudella tupakeittiöllä ja vanha tupa muutet-
tiin saliksi. Tuolloin purettiin myös alkuperäinen 
kuisti ja rakennettiin uusi kahdella sisäänkäyn-
nillä. Alkuperäiseen pohjakaavaan kuului tupa 
ja molempiin päätyihin kaksi kamaria. Vuonna 

Mäkipiirto, Piirrontie 29

Perimätiedon mukaan tilan päärakennus on niin 
kutsuttu Vanha Kakkurin talo, joka on siirretty jo-
kirannasta nykyiselle paikalle 1910-luvun aika-
na. Talo on ollut alkuaan kaksikerroksinen. Kun 
se koottiin Mäkipiirron tilalle, tehtiin siitä puoli-
toistakerroksinen. Toisen kerroksen hirsiä käytet-
tiin navetan rakentamiseen. Mäkipiirron tila ero-
tettiin Piirron kantatilasta 1916 kun Piirron tila 
jaettiin kolmelle veljekselle Eelille, Iisakille ja Ver-
nerille. Eeli sai Mäkipiirron tilan ja rakensi Van-
han Kakkurin hirsistä itselleen talon. 

Päärakennuksessa on alun perin ollut tupa ja 
molemmissa päädyissä kaksi kamaria. 1940-lu-
vulla taloa jatkettiin pohjoispuolelta (yksi huo-
ne, porstua, wc ja kuisti) ja talo sai länsilappeella 
olevan frontonin. Laajennusosa on lautaraken-
teinen. Siinä on valettu kivijalka ja rossilattia. 
Vuoden 1995 peruskorjauksessa vanhaan kuis-
tiin rakennettiin pesutilat, tuolloin myös ikkunat 
uusittiin lämpölaseiksi kuitenkin entisten tyyli-
siksi 6-ruutuisiksi. 

1979 tehtiin laaja peruskorjaus, mm. ikkunat uu-
sittiin, kuitenkin edelleen 6-ruutuisiksi, kuistille 
sijoitettiin pesutiloja. 

L-kirjaimen muotoisen puimaladon Ver-
ner Piirto toi tullessaan Ahopellon tilalta 1934. 
Sitä jatkettiin 1952 tiilisellä navetalla, joka on 
1990-luvulla muutettu konesuojaksi.  L-kirjaimen 
muotoinen talousrakennus on muodostunut eri 
vaiheissa sodan jälkeen. Pihan vanhempaa ra-
kennuskantaa edustavat kaksi aittaa (aittarati) 
ja sauna-karjakeittiö-kellari. Ulkorakennuksien 

takana sijaitsee myös vanha kuivaaja. Pihapiirin 
iso broilerikasvattamo on 1990-luvulta. Piirron 
pihapiiriä hoidetaan perinteitä vaalien, puutar-
han perustana on vanha pihasuunnitelma. Hiek-
kakäytäviä on palautettu, syreenimaja ja vanhoja 
koristepuita on jäljellä ja uusi koristekasvillisuus 
on mittakaavallisesti ja tyylillisesti luonteva ja 
ilahduttava esimerkki puutarhaperinteiden jat-
kumisesta Kurikassa. 
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Leppämäki, Polvenkyläntie 384

Leppämäki lienee rakennettu vuonna 1928. Al-
kuperäinen pohjakaava on keskeissali, keskel-
lä suuri eteinen, eteläpäädyssä tupa ja kamari 
ja toisessa päädyssä kaksi kamaria. Talon edes-
sä poikittain on ollut vanha päärakennus, joka 
ilmeisesti purettiin, kun nykyinen päärakennus 
rakennettiin. Vanhan päärakennuksen asukkaat 
lähtivät aikoinaan Amerikkaan ja jo ilmeisesti 
heidän aikanaan tilan nimi oli Leppämäki. Pol-
venkylän Osuuskassa aloitti toimintansa talossa. 
Talon pihapiiriin kuului ennen lukuisia hirsirun-

Polvenkylän viljamakasiini, 
Polvenkyläntie 

Kyläläiset kokosivat ja rakensivat talkootyöllä vil-
jamakasiinin n. 1930. Osakkaita viljamakasiinis-
sa oli n. 40. Keväällä viljamakasiinista lainattiin 
viljaa ja syksyllä sitä tuotiin takaisin 10% enem-
män. Makasiini kunnostettiin talkoovoimin 
vuonna 1994. Makasiinin sivuun rakennettu lau-
tarakenteinen osa poistettiin ja 1996 rakennus 
maalattiin. Viljamakasiini alakerrassa on viljalaa-
rit ja yläkerrassa säilytetään vanhaa mankelia.

koisia, olkikattoisia ulkorakennuksia. Pihalta on 
purettu vuosina 1964-1970 sauna, puulato, rii-
hi, lato, navetta, kolmipesäinen hirsilato, kanala 
ja hevostalli. 

Talo oli osin keskeneräinen aina vuoteen 
1962, jolloin talo myytiin ja uudet omistajat teki-
vät taloon täyden remontin. Osaa ikkunoista on 
jouduttu uusimaan. Pohjoispäädyn ikkunat on 
uusittu kokonaan, muualla on vielä alkuperäiset 
sisäikkunat. Yläkerran ikkunat ovat alkuperäiset. 
Vuonna 1987 talo sai avokuistin.

KEITTIÖ KAMARI

KAMARI KAMARI

KAMARI

TUPAKEITTIÖ

KUISTI

KUISTIV. 1995 
RAKENNETTU WC 
JA KYLPYHUONE

VANHA OVEN PAIKKA 
(TUKITTU ILM. 
40-LUVULLA)

VANHA OVEN PAIKKA 
/(TUKITTU ILM. 
40-LUVULLA)

PUUHELLA/
LEIVINUUNI
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Polven Rukoushuoneyhdistys, 
Polvenkyläntie 536

Rukoushuoneyhdistys perustettiin 1943 ja va-
roja sen rakentamiseksi alettiin kerätä. Kurikan 
seurakunta tuki rakennushanketta ja yksityiset 
tekivät lahjoituksia. Rakennusurakka käynnis-
tyi vuonna 1958, rakentamisen aikana tapahtui 
kuitenkin valitettava virhe kun ulkoseinän kor-
keudesta tehtiin 29 cm liian matala. Virheestä 
aiheutuneet vajaat huonekorkeudet pystyttiin 
korjaamaan, mutta rakennuksen ulkonäköön 
virhe vaikutti. Rukoushuoneen toiminta tyrehtyi 
lähes kokonaan 1990-luvun puolivälissä.  

Lahti, Polvenkyläntie 985

Mikko Lahti lienee rakentanut talon isänsä kans-
sa vuonna 1926. Talo on tehty vanhasta riihes-
tä, pohjakaavaltaan se on peräkamaritupa. Kes-
kellä on tupa, toisessa päädyssä kaksi kamaria 
ja toisessa päädyssä porstua ja porstuakamari.  
Pihalla on navetta, kalustevaja, riihi, kellari, lato 
ja tien toisella puolella vanha paja. Navetta pa-
loi ja se rakennettiin uudelleen vuonna 1937. Rii-
hi on vuodelta 1925-1935. Riihessä on kivijalan 

Polven koulu, Polvenkyläntie 

F. V. Rekolan suunnittelema Polvenkylän koulu 
valmistui vuonna 1909 yksiopettajaiseksi kan-
sakouluksi. 1929 sitä laajennettiin koulun muut-
tuessa kolmiopettajaiseksi. Jatko-osa tehtiin 
Polvenkyläntielle päin ja korotettiin koko raken-
nusta yhdellä kerroksella. Alkuperäinen väri oli 
vaalea, mutta muutoksen jälkeen koulun väri-
tys vaihtui nykyiseen. Muutoksen yhteydessä 
ikkunoiden ruutujako ja koristeaiheet säilyivät. 
Vuonna 1985 koulu uusittiin perusteellisesti Ala-
kerrassa toimi pankin sivukonttori. Koulunkäynti 
päättyi vuonna 2007. Polven koulu on nykyään 
yksityisomistuksessa. 

päällä hirsiosa, jota on jatkettu lautarakenteisel-
la osalla. Edessä on katos. Lautarakenteinen osa 
on  nurkkakivien päällä. Katteena on pelti. Riihi 
on yhä käyttökelpoinen. Paja on siirretty vanhas-
ta Lahdesta. Rakennuksessa on hirsirunko, jossa 
on pitkät nurkat ja se on rakennettu nurkkakivi-
en päälle.  Taloa kunnostetaan parhaillaan, uusi 
katto on paikkakunnalle poikkeuksellinen olki-
katto.  
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Asuntola, Salomäentie 37

Asuntola on tehty Miedon ensimmäisen tiili-
tehtaan konttorirakennukseksi ja toimitusjoh-
taja Anton Kasarin asunnoksi. Tehdas perustet-
tiin vuonna 1911. Asuin- ja konttorirakennus 
tehtiin sen läheisyyteen muutamia vuosia myö-
hemmin. Perimätiedon mukaan talon suunnit-
teli Anton Hakola ja se muurattiin tehtaan tiilis-
tä. Pohjoispäässä sijaitsi konttori ja muu osa oli 
Kasarien asuinhuoneina. Yläkerrassa oli ilmei-
sesti kaksi huonetta. Pohjoispäästä oli kaksi si-
säänkäyntiä eteisaulaan, josta oli omat ovet sekä 
asuin- että konttorin puolelle. Vuonna 1965 ra-
kennus remontoitiin vuokrahuoneistoiksi. Tuol-
loin muutettiin mm. pohjakaavaa, tehtiin sauna-
osasto pääkerrokseen ja yläkertaan kaksi erillistä 
asuntoa. Eteläpäädyn lisäsiipi, johon on sijoitet-
tu öljysäiliö, on vuodelta 1984. Pihapiirin aitta ja 
kanala on muurattu tiilestä 1910-luvulla. L-kirjai-
men muotoinen, tiilestä muurattu  talousraken-
nus 1910-luvulta käsittää navetan, tallin, saunan 
ja juureskellarin. Talli on muutettu takkahuo-
neeksi 1960-70-luvulla. Kaksikerroksinen, rapat-
tu täystiilitalo on säilynyt kohtalaisen hyvin al-
kuperäisessä ulkoasussaan ja on aikakautensa 
maaseutuasutuksessa poikkeuksellinen.

Yli-Mieto, Säntintie 38

Yli-Miedon päärakennuksen rakennutti Kaptee-
ni Petter Albert Leidenius vuonna 1860. Kurikas-
sa poikkeuksellisen empire-tyylisen asuintalon 
ulkoasu ja julkisivun kauniit yksityiskohdat ovat 
säilyneet komeasti. Laajassa, vuoden 1959 re-
montissa purettiin mm. koillispuolen lapekattoi-
nen ns. palvelusväen sisäänkäynti. Samoin uusit-
tiin ikkunat, kuitenkin samanlaisiksi 6-ruutuisiksi 
kuin entiset. Pohjakaava säilyi, mutta huoneitten 
käyttöä muutettiin. seuraavaksi uusittiin keittiö 
ja muuteltiin muitakin sisätiloja. Seuraava re-
montti tehtiin 1987, viimeisin on tehty nykyisten 
omistajien aikana 2000-luvun alussa.

Kurikan museon kuva-arkisto
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Pihapiirissä on lisäksi lutti ilmeisesti 1800-lu-
vulta, uudehko sauna, maakellari ja lautaraken-
teinen liiveri. Navetta on rakennettu arkkiteh-
ti Albert Leideniuksen piirustuksin 1919. Sitä 
on laajennettu heinäladolla 1962, katoksella  ja 
”köökillä” 1975, tuolloin myös osa rakennuksen 
ikkunoista uusittiin nykyaikaisiksi. Navetan al-
kuperäinen osa on hirsirunkoinen. Navetan ul-
koasussa on päärakennuksen tavoin klassistisia 
tyylipiirteitä ja sekin on paikkakunnalla poik-
keuksellinen. Lue talon kunnostuksesta s. 295.   

Miedon vanha kansakoulu, Tehtaantie 2 

Miedon vanha kansakoulu on Kurikan toinen 
koulurakennus ja vuodelta 1893. Koulunkäyn-
ti Miedon koulussa päättyi vuonna 1966 kun 
Miedon ja Lohiluoman koulupiirit yhdistettiin ja 
Miedon ala-aste valmistui. Kansakoulu siirtyi yk-
sityisomistukseen ja siihen  perustettiin huone-
kaluverhoomo. Ulkoasu on säilynyt lähes alku-
peräisenä ja pohjakaaviokin entisellään. Myös 
kuistien laajennukset sopeutuvat alkuperäiseen 
tyyliin. Pihapiirin kuulunut ulkorakennus, jos-
sa toimi mm. koulun keittola paloi kesällä 1998. 
Vuodesta 2010 koulu on toiminut juhla- ja kurs-
sitilana. Siellä on myös pajatoimintaa ja käsityö-
läismyymälä.

ILM. TÄSSÄ OLLUT 
PALVELUSVÄEN 

SISÄÄNKÄYNTI JA KUISTI

KEITTIÖTILOJA, 
NYK. KAMARI

TUPA/KEITTIÖ 
NYK. MH

OVI 
POISTETTU

RUOKAILUTILA 
NYK. KAMARI

OVI POISTETTU 
JA AUKKOA 

LEVENNETTY

ISÄNNÄN HUONE

SALI

ETEINEN

LASIKUISTI 

KAMARI 
NYK. KEITTIÖ

KAMARI

VALEIKKUNA

Kurikan museon kuva-arkisto
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Mietaan ent. Alakoulu, Anttila, 
Tehtaantie 2 
Mietaan alakoulu valmistui vuosien 1933-1938 
välisenä aikana. Valmistuttuaan se sisälsi yhden 
luokkahuoneen, opettajan ja keittäjän asunnot 
sekä keittolan, mikä  oli aiemmin ulkorakennuk-
sessa, joka paloi 1998. Kun Miedon koulu lak-
kautettiin, tiilirakenteinen alakoulu siirtyi asuin-
käyttöön. 1980-luvulla talo jaettiin kahdeksi 
asuinhuoneistoksi, toiseen rakennettiin tuolloin 
lautarakenteinen kuisti, myös ikkunat uusittiin. 

Toimitalo, Tehtaantie 11

Entinen Miedon tiilitehtaan konttori- ja toimi-
tusjohtaja Martti Kasarin asuinrakennus on jul-
kisivuiltaan lähes alkuperäinen. Funktionalistisia 
ja klassistisia tyylipiirteitä omaavan talon suun-
nitteli Anton Hakola vuonna 1938. Sen alkupe-
räiseen pohjakaavan kuuluivat konttori, sali, 
kirjasto, ruokailuhuone, keittiö, eteinen ja tuu-
likaappi. Rakennus on kolmikerroksinen: kella-
ri, pääkerros ja yläkerta. ”Pääkerrokseen” on kol-
me sisäänkäyntiä. Kellarissa sijaitsevat autotalli 
sauna- ja pesutilat, wc, viinikellari ja 1970-luvul-
la tehty kylmiö. Rakennukseen on vuonna 1984 
uusittu ulkorappaus ja ikkunat saman tyylisiksi 
kuin vanhat. 

Tiilitehtaan alueelle valmistuivat uudet kont-
toritilat 1970-luvulla eikä Kasarin konttorihuo-
netta enää tarvittu. Tila siirtyi Kasarin perikun-
nalta nykyisille omistajille 1997. Pihapiirissä on 
talousrakennus vuoden 1939 tienoolta. Sen 
pohjoispääty on lautaa ja eteläpääty tiilestä. 
Kohde on aikakaudelleen tyypillinen konttori- ja 
asuinrakennus. Kurikan keskustan alueella on tä-
män tyylisiä rakennuksia ollut useita, niistä lähes 
kaikki on jo hajotettu.

KIRJASTO/OLO-
HUONE

RUOKAILUHUONESALI

MIEDON TIILITEH-
TAAN KONTTORI

KEITTIÖWC
ETEINEN

PORTAAT KEL-
LARIIN
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YLÄKER-

TAAN

OVI TUKITTU
PORTAAT KELLARIIN

”TALOUSRAPPUSET” 
ELI PALVELUSVÄEN 

SISÄÄNKÄYNTI

PORTAAT YLÄKERTAAN PIIAN 
KAMARIINSISÄÄNKÄYNTI 

KONTTORIIN, PORTAAT 
GRANIITTIA

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI, 
TAMMIOVET, 

GRANIITTIPORTAAT
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JYLLI, LUSA, PITKÄMÖ

Keskustan eteläpuolella sijaitseva Jyllin alue on suhteellisen tiiviisti 
asuttua maaseutumaista aluetta. Sitä jäsentää alueen läpi pohjois-
eteläsuuntaisesti kulkeva Jyllintaival. 

Kylmäjyrän hallintaan jäi vuoden 1608 veronmittauksessa lähes 3 km:n 
pituinen alue Kohtalasta Mietoon saakka. Kiskon uudistalon perusti Mat-
ti Kylmäjyrän poika Kreko Kylmäjyrän maille Kiskonniemeen. Seuraava-
na vuonna määriteltiin perintöoikeus ja Kylmäjyrän ja Kiskon välinen raja, 
mikä erotti myöhemmin Kurikan ja Miedon kylät toisistaan. Jäljelle jääneen 
maan omistussuhteista oli epäselvyyksiä ja osaa siitä käytettiin joen länsi-
puolisten talojen yhteismaana. Isonjaon yhteydessä kurikkalaiset päättivät 
muodostaa näistä liikamaista lahjoitustilan rakastetulle papilleen Isak Ast-
renille ja hänen jälkeläisilleen. Näin syntyi Jyllilän tila. 

Kylätie Kusikiveltä Häjynluomaan valmistui jo 1800- luvun puolella, tie 
kulki suoraan Yli-Jyrän ja Jyllilän rajaa ja pitkä, suora tie saikin nimekseen 
Linjatie. Alueen kehitys on ollut voimakkainta 1800-1900-lukujen taittees-
sa. Linjatien varteen syntyivät Kurikan kunnalliskoti ja keuhkotautiparan-
tola, molemmat jo purettu sekä Ajokalutehdas. Jyllintaipaleen nykyinen 
asutus on muodostunut pääosin 1900-1950-lukujen aikana ja Linjatie on 
lähes täysin jälleenrakennuskaudelta. Vanhempaa asutusta edustavat mm. 

Jyllilän ja Jyrän talot. Jyllinkosken 
sähkölaitos rakennettiin 1900-luvun 
alussa.

Lusa-Pitkämö-alue sijaitsee 
Kauha- ja Jalasjoen yhtymä-
kohdan eteläpuolella, ns. Jo-

kienhaarassa. Keskellä kulkee poh-
jois-eteläsuunnassa kantatie 67, 
jonka länsipuolella on Lusankylä ja 
itäpuolella Pitkämö. Lusankylän ensimmäisen talon on perustanut Tuomas 
Lusa vuonna 1576. Talo on saatettu perustaa vanhalle eräaikaiselle nautin-
ta-alueelle. Asutus pysyi harvana kauan, sillä Lusan lisäksi ei alueelle uusia 
taloja syntynyt ennen kun Lusan kantatalo lohkottiin vasta 1793, Yli- ja Ala-
Lusaan. 1800-luvun alussa näiden lisäksi alueella oli neljä torpparia ja kaksi 
larvatorppaa, Pitkämön puolella ainoastaan yksi larvatorppa. Alue koostuu 
maatalous- ja asuinrakennuksista. Rakentaminen on sijoittunut harvaksel-
taan aluetta halkovan tien varteen jättäen  pellot ja jokirannat vapaaksi. 
Pitkämön alue toimii lähinnä virkistysalueena ja asutus sen läheisyydessä 
on vähäistä.

1. Linjatien rintamamiestaloja 2. Kurikan vanhainkoti, Palvelukeskus Kotop-
lassi ja pihapiirin pienkodit Justiina ja Toimela 3. Teknisen toimen väistötilat 
vanhainkodin pihapiirissä 4. Kankaan koulu.

1. 2. 3. 4.



204   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA JYLLI

Latva-Jyllilä, Jyllinkoskentie 5

Latva-Jyllilän päärakennus valmistui 1876-1878 
tilan uudeksi päärakennukseksi. Talo on Sameli 
Hakola vanhemman rakentama. Vanha sai väis-
tyä 1900-luvun alussa. Taloa korjattiin 1950-lu-
vulla jolloin mm. kunnostettiin ja osin uusittiin 
perustusta ja rakennettiin uusi kuisti. Samalla 
vaihdettiin talon vuoraus vaakapaneelista pei-
terimalaudoitukseksi. Vanha kuisti siirtyi piha-
piiriin lasten leikkimökiksi. Vuonna 1955 talo sai 
peltikaton ja vuonna 1980 kuistille rakennettiin 
sauna ja uusittiin ikkunat vanhanmallisiksi, julki-
sivun väritys vaihtui ja poikkeaa perinteestä. Pi-
hapiirissä on myös entinen talli, kaksi aittaa, kel-
lari ja leikkituvaksi muutettu, päärakennuksen 
vanha kuisti sekä uudempia talousrakennuksia. 
(sr-2)

Einola, Jyllinkoskentie 84 

Einola seisoo Kyrönjoen rannalla Jyllinkosken 
töyrällä. Sen on suunnitellut ja rakentanut it-
selleen kurikkalainen rakennusmestari Anton 
Hakola vuonna 1911. Talo on ilmeisesti Kurikan 
ensimmäinen lautarakenteinen asuinrakennus. 
Hakola oli yksi Jyllinkosken sähkön perustajis-
ta  ja omistajista ja kun yhtiö ajautui konkurssiin 
1931, Hakola joutui luopumaan myös kodistaan. 
Pirkko Hakolan mukaan Anton Hakola oli kansal-
lismielinen ja nimesi tilan Einolaksi – Eino Leinon 
mukaan. Konkurssin jälkeen tila siirtyi pankil-
le, jolta nykyinen omistajasuku sen osti. Raken-
nuksen pohjakaava on säilynyt kohtuullisen al-
kuperäisenä, vaikka talo onkin jaettu kahdeksi 
erilliseksi asunnoksi. 1950-luvulla itäpäädyssä 
pidettiin kansakoulua ja länsipuolella asuttiin. 
1970-luvulla länsipääty oli syytinkiasuntona ja 
itäpääty huoneistona. Talon avokuistin päällä on 
ollut kaunis, koristeellinen parveke, mutta se on 
hävinnyt. Talossa on Jugendtyyliset ikkunat, por-
raskaiteet ja pystymuurien luukut sekä erittäin 
kauniita jugendaiheisia  peili- ja lasiovia. Ulko-
rakennus on laudasta, pystyrimalaudoituksella 
vuorattu rati, pihapiirissä on myös 1980-luvulla 
rakennettu sauna. Omistajan uusi asunto on vie-
ressä.
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Viljanmaa, Jyllintaival 65, 

Viljanmaa on 1800-luvun puolelta oleva perus-
pohjalainen talo, jonka pihapiirissä on säilynyt 
runsaasti rakennuskantaa. Kaksi vilja-aittaa on 
taloon johtavan tien varressa, vuorilaudat Ikku-
noiden ympärillä ovat seudulla poikkeukselliset, 
niissä on kaariaiheinen koristeleikkaus.  (sr-2)

Kataja, Jyllintaival 126 

Katajan paja valmisti reki- ja kilpakärryjä ja sen 
perusti Feeli Kataja vuonna 1924. Vanha lautara-
kenteinen paja tuhoutui tulipalossa 1939 ja sen 
tilalle rakennettiin uusi sementtitiilestä. Ilmei-
sesti tällöin tuhoutui myös tilan asuinrakennus, 
koska omistajaperhe asui pajan ja asuinraken-
nuksen rakentamisen ajan pihassa sijaitsevas-
sa tiiliaitassa. Tiilirunkoisen aitan on Feeli Kata-
ja rakentanut ilmeisesti 1933. Sen ulkopinta on 
sileäksi rapattu ja väriltään valkoinen, vain räys-
täs- ym. koristelu on jätetty tiilipinnalle. Aitassa 
on sementtitiilikatto ja luonnonkiviperusta. Tiili-
runkoinen pienehkö aitta on sekä rakenteeltaan 
että ulkonäöltään harvinainen varastorakennus 
Kurikassa. 1950-luvulla vanhan pajan viereen ra-
kennettiin uusi osa, sekin sementtitiilestä. Van-
han pajan länsisivulta rakennettiin kulkuyhteys 
uuteen osaan. Pajatoiminta tilalla päättyi 1977 
ja pajatiloja vuokrasi huonekalutehdas, nykyisin 
rakennuksen yläkerrassa on asuinhuoneisto.

Katajan pihapiirissä on myös 1939 valmistu-
nut asuinrakennus, mutta se on vuosien varrella 
uudistunut ja menettänyt alkuperäiset piirteen-
sä. Pajan ja asuinrakennuksen välissä sijaitsee 
aitta.
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Hakola, Kiikkulantie 112 

Hakola Kiikkulantieltä erkanevan koivukujan 
päässä Kyrönjoen rannalla on alkuaan Hakolan 
torppa. 1800-luvun lopulla sinne muutti noin 
10-vuotias Sameli ja hänen äitinsä Albertiina Ma-
tintytär Pohjoisneva. He ottivat nimekseen Ha-
kola. Tilalla on ollut mitä ilmeisimmin tupa, jota 
Sameli Hakola on myöhemmin laajentanut ja 
parantanut. Samelin käsialaa lienee myös uusre-
nessanssityylinen umpikuisti, ilmeisesti 1900-lu-
vun vaihteesta. Myös väritys on ollut uusrenes-
sanssia – vaalea laudoitus ja tummat listat. Maali 
on vuosien saatossa kulunut ja rakennus vaikut-
taa lähes maalaamattomalta. Siinä on karoliini-
nen pohjakaava – keskellä tupa ja molemmissa 
päädyissä kamari. Useissa korjauksissa mm. tuli-
sijat on korvattu uusilla. 1990-luvulla tehtiin ul-
korakennus. Päärakennus on säilynyt erityises-
ti ulkoasultaan, mutta myös sisäinteriööriltään 

kohtuullisen alkuperäisenä pohjalaistalona, jos-
sa on sen kokoon nähden poikkeuksellisen koo-
kas ja koristeellinen kuisti. (sr-2)

Yli-Jyrä, Linjatie 21 

Yli-Jyrän pihapiirissä on kahden päärakennuk-
sen lisäksi säilynyt suuri joukko talousrakennuk-
sia; aitat 1800-luvulta, navetta vuodelta 1928, 
sauna ja maitohuone 1930-40-luvuilta ja lisäksi 
riihi ja latoja. Yli-Jyrän talo on hyvin säilynyt esi-
merkki 1700-1800-luvun rakennusperinteestä, 

KAMARI

KAMARI

TUPA
VERSTAS

KONETILA

maatilan talouskeskus on säilynyt kokonaisuute-
na 1920-30-luvun asussa. 

Uudempi päärakennus on erikoinen, 1900-lu-
vun alun rakennus, jossa on päätysisäänkäynti. 
Sen rakensivat Sanna ja Jaakko Yli-Jyrä ja vuo-
raukseen sanotaan käytetyn koneponttilautaa 
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Keski-Lusa, Lusantie 86 

Perimätiedon mukaan talo sijaitsi ennen lä-
hempänä jokirantaa. Tulipalon jälkeen vuonna 
1908 päärakennus ja osa säästyneitä ulkoraken-
nuksista siirrettiin nykyiselle paikalle. Tila oli ai-
koinaan Ala-Keski-Lusa. Talon pohjakaava oli 
keskeissali. Keskellä oli tupa, jonka molemmin 
puolin oli kaksi kamaria. 1988 remontissa mm. 
ikkunat vaihdettiin entisen tyylisiin. 2003 teh-
tiin uusi korkea kuisti ja siihen mm. tila keittiölle, 
toiseen kerrokseen pesuhuone ja parveke. Pää-
rakennus on uutta kuistia lukuun ottamatta säi-
lynyt melko hyvin alkuperäisessä asussa. Pihapii-
rin rakennuksista puori lienee siirretty vanhalta 
paikalta samoihin aikoihin kuin talo. Kivinavetta 
on rakennettu 1930-luvun alussa. 

Ala-Lusa, Lusantie 55 

Tila on lohkottu Lusan tilasta 1801-1805 ja pää-
rakennus on pystytetty 1880-1890. Se oli aluksi 
pohjakaavaltaan peräkamaritupa. Vuonna 1933 
pohjoispäätyyn tehtiin lautarakenteinen lisä-
osa. Se oli aluksi yksikerroksinen ja pulpettikat-
toinen, samalla muutettiin myös talon pohjakaa-
vaa. 1950-luvulla lisäosa korotettiin. Seuraava 
suuri muutos tehtiin vuonna 1978, jolloin mm. 
kaikki vanhat takat ja kuorimuurit purettiin. Tilan 
vanhasta rakennuskannasta ovat jäljellä puori, 
aitta, kuoppa, riihi ja kuivaaja sekä vuonna 1927 
rakennettu kivinavetta. Pihapiiristä on purettu 
uuden tieltä runsaasti vanhoja ulkorakennuk-
sia, mm. 1973 rakennetun sikalan paikalla on ol-
lut ulkorakennus, jossa oli aitta, nikkariliiveri, va-
rasto, jonka yläpuolella kaksi luttia ja portinalus. 
Uudet on pystytetty vanhojen paikalle, joten pi-
hapiirin muoto on pääosin säilynyt. 

Kurikan kaupungin kuva-arkisto

ensimmäisenä Kurikassa. Luonnonkivillä seiso-
va talo on vuorattu vaakapaneelilla, ikkunat ovat 
T-malliset.

Vanhempi päärakennus lienee 1780-luvun lo-
pulta ja muistitiedon mukaan toinen pää olisi 
vanhasta Kylmäjyrästä. Alunperin se on sijainnut  
noin 10 metriä nykyiseltä paikaltaan, jonne se siir-
rettiin 1850-luvulla, kun kunta osti ko. alueen ja 
omistus siirtyi Hermanni Yli-Jyrälle. Pohjakaaval-
taan talo on laajentunut paritupa, sen läntisessä 
päässä on valmistettu käsiteollisesti viljanpuh-
distuslaitteita. Itäinen pää on ollut asuinkäytössä 
ja sitä on hieman muutettu. Tiilikate on 1940-lu-
vulta. Luonnonkivillä seisova n hirsirakennuksen 
kuisti on lautasta, rakennusta peittää vaakalau-
doitus, ikkunoiden vuorilaudat ja räystäslaudat 
ovat erittäin koristeelliset. Ikkunat ovat pääosin 
6-ruutuiset, rästäsklasit 2-ruutuiset ja kuistissa on 
koristeikkunoita. Molemmat asuinrakennukset 
ovat vapaa-ajankäytössä. Rakennuksessa on ko-
timuseo.(sr-2).
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JURVAN KIRKONKYLÄ

Kalaisa Jurvanjärvi on alun perin houkutellut kirkonkylän ensimmäi-
set asukkaat. Järven rantaniityt olivat erinomaisia karjan laiduntami-
seen ja kirkkoharjun läheiset hiekkamultamaat hyvin viljelysmaiksi 

sopivia. Kylän ensimmäiset talot Hiipakka ja Mänty ovat syntyneet Peu-
ranluoman varteen vanhimman kirkon lähelle, nykyisestä kirkosta itään. 
1800-luvun alussa rakennetun uuden kirkon lähin ympäristö muodosti 
pitkään kylän keskustan. Kirkonmäellä oli sekatavarakauppa, pankki, lei-
pomo, posti, apteekki ja kunnanlääkärin vastaanotto sekä lähituntumas-
sa vanhat maatalot Reini, Hiipakka, Kangasalusta, Hahto, Seppälä, Peura, 
Perä ja Vainionpää. Karjatalous oli tärkein elinkeino 1800-luvulta 1900-lu-
vun alkukymmeniin, kun sen sijaan leipävilja oli enimmäkseen tuotava 
muualta. 

Jurvan kirkonkylän tilusjako oli vakiintunut 1800-luvun puoliväliin men-
nessä. Uusia torppia ei enää syntynyt ja entisiäkin torppia alettiin lunastaa 
itsenäisiksi jo 1800-luvun lopussa. Asutus tiheni tilojen jakamisen ja varsin-
kin mäkitupien perustamisen takia. Jurvanjärven kuivatus joka oli pantu 
alulle 1700-luvun puolivälissä, päättyi vasta 1964. Kuivatulta alueelta kan-
tatalot saivat toivottua lisäviljelysalaa, joskin tulvat olivat siellä sadekausi-
na yleisiä. Jurva on perinteisesti ollut pienviljelyaluetta, enimmäkseen alle 
10 hehtaarin tiloja, mutta nyttemmin tilanne on muuttunut eivätkä yli 200 
hehtaarin tilat ole harvinaisia. Maatalous oli kirkonkylän ehdoton työllistäjä 
vielä 1900-luvun alkuvuosikymmenillä, mutta tilojen pienuuden takia kir-
konkylässä niin kuin koko Jurvassa oli hankittava lisäansioita valmistamal-
la myyntiin erilaisia kotiteollisuustuotteita kuten puulusikoita, kudonnaisia 
ja jurvalaisiksi myyntivalteiksi osoittautuneita huonekaluja. Sahateollisuus 
oli aikanaan merkittävä työllistäjä, kirkonkylässä oli kaksi höyrysahaa, jois-

ta toisen generaattorista koko pitä-
jä sai sähkönsä vuodesta 1922 läh-
tien.  

Liikekeskusta on laajentunut 
kirkonmäeltä hiljalleen kohti Vaa-
santietä, Kurikantien (nyk. Jurvan-
tien) risteykseen, josta asutus on 
alkanut. Liike- ja asuintaloja ra-
kennettiin varsinkin sotien jäl-
keen myös Teuvantien ja Vaasan-
tien varteen. 1970-luvulla tässä 
laajentuvassa keskustassa oli mm. 
kunnantalo, hotelli-ravintola, 
Osuuskauppa, liikepankit, päivit-
täistavarakauppa, elokuvateatteri, kelloseppä, vaatetuskauppoja, apteekki, 
kirjakauppa, kodinkone- ja urheiluliike. Uusi asuinalue syntyi Kuusilehtoon, 
Kirkkoharjun kupeeseen, sen itäpuolella olevalle savikolle. Kurikantien 
(nyk. Jurvantien) varteen suunniteltiin teollisuusalue, jossa toimi jonkin ai-
kaa jurvalaisten huonekaluverstaiden yhteinen myyntihalli Jurva-Kaluste.

1980-luvun rakennusbuumin aikana tehtiin uusi kunnantalo, kirjasto, 
sairaala ja terveyskeskus, linja-autoaseman liikerakennus ja opiskelija-asun-
tola. Ammattikorkeakouluksi muuttunut kotiteollisuuskoulu sai uudet ti-
lat. 2000-luvulla monet kirkonkylän liikkeet ovat lopettaneet toimintansa. 
Huonekaluverstaista on jäljellä vain murto-osa 70-luvun parhaista vuosis-
ta. Maatalouden osuus elinkeinoista on vähentynyt voimakkaasti. Kunta on 
tärkeä työllistäjä ja osa asukkaista käy töissä muualla.

Alhaalla vasemmalla Jurvan kirkonkylää, jota on kuvattu kirkontornista vuonna 1922. Etualalla oleva Reinin talo purettiin 1960-luvun lopulla ja talon paikalla 
on nykyään seurakuntatalo. Jurva-Seuran kuvakokoelmat. 
Alla oikealla Jurvan keskustaa 1950-luvulla. Suomen Ilmakuva Oy, Kurikan kaupungin kuva-arkisto.
Alinna vasemmalla Jurvan uusi paloasema, joka valmistui vuonna 2014. Keskellä Jurvan entinen kunnantalo, joka on kunnostettu lasten päiväkodiksi, oikealla 
Jurvan kirkonkylän kirjasto.
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Jurvan liikekeskus
Kauppatie  ja Liiketie, Jurvantie

Jurvan liikerakentaminen keskittyy Liiketien, 
Kauppatien ja Peurantien varsille. Keskusta-alu-
eella on jäljellä vain vähän vanhaa rakennuskan-
taa ja monet niistäkin ovat käyneet läpi erilaisia 
korjaus- ja muutostoimenpiteitä. 1950-60-luvun 
kaupparakennuksien alkuperäinen asu on kui-
tenkin edelleen vahvasti nähtävissä. 

Vasemmalla olevassa kuvassa Pankinkulma, 
Jurvantie 1 on vaaleanpunertavan ruskeaksi ra-

pattu entinen Säästöpankin liikerakennus vuo-
delta 1952. Siinä on toiminut kauppaliikkeitä, 
grilli ja kunnanvirasto. Sen päätykolmiossa on 
erikoinen 6-kulmainen ikkuna. Kattokulma on 
varsin loiva ja räystäät erittäin lyhyet. Rakennuk-
sen toisessa kulmassa ovat erikoiset kulman yli 
jatkuvat rappuset. 

Keskellä on Paavola, Liiketie 3. Sisäänkäynte-
jä siihen on kadulta kaksi, satulakatto on loivah-

ko. Ilmeisesti myöhemmin lisätty osa on matala, 
erittäin loivalla satulalla katettu pitkä liikeosa, sen 
tienpuoleinen julkisivu on kokonaan liikeikkunaa.   

Oikealla olevassa kuvassa on entinen  PYP:n 
ja myöhemmin SYP:n pankkirakennus, Liiketie 
5. Se on edellisistä poikkeava. Sen kattokulma 
on jyrkkä, päädyt ovat punatiiltä ja rakennus on 
räystäätön. Siinä toimii nykyään Pirjon vaatetus- 
ja kenkäkauppa, yläkerta on asuinkäytössä.  

Keskustan liikerakennukset Jurvantiellä ja Liiketiellä edustavat 1950-luvun liike- ja asuinrakentamista. Keskustaa kehitettiin vuosina 2013-14. Liikennettä turvaa-
maan saatiin liikenneympyrä, valaistuksen, tienpintojen ja kevyenliikenteen väylien uusiminen päivittivät Jurvan keskustan ilmeen.
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Hiipakka/Niemi, Jurvantie 4

Vanha Hiipakan talo on rakennettu 1806 ja pe-
ruskorjattu useaan otteeseen, vuosina 1959-60, 
-84 ja -92. Viimeisin kunnostus on tehty raken-
nuksen siirryttyä nykyiselle omistajalle vuon-
na 2000. Talossa on kaksi erillistä asuntoa. Pitkä 
1,5 kerroksinen pohjalaistalo sijaitsee komealla, 
näkyvällä paikalla Jurvan keskustassa, pääty tie-
hen päin. Talon pohjoispuolelta kulkee Peuran-
luoma. Taloa on kunnostettu vuoraamalla julkisi-
vu ohuella  lomalaudoituksella. Ikkunat on jaettu 
koristepienoin 6-ruutuisiksi. Osa haukkaklaseis-
ta on 2-ruutuisia ja osa neliömäisiä 4-ruutuisia. 
Talossa on kaksi 1-kerroksista, satulakattoista 
kuistia. Sekä kuistien ja että talon päätykolmios-
sa on kissinpenkit. Räystäät ovat todella voimak-
kaasti ja kauniisti pro! loidut. Päärakennusta vas-
ten on pitkä hirsirakenteinen ulkorakennus. 

Mäntyläntien varsi

Alue on Jurvan vanhinta asuttua aluetta. Män-
nyn talo syntyi kun Hiipakan kantatalosta ero-
tettiin n. 1705 osa itsenäiseksi 3/8-manttaalin 
tilaksi. Männyn ensimmäinen asukas oli Niilo 
Matinpoika (1676-1753), Hiipakan isännän Mat-
ti Niilonpojan poika. Männyn tila jaettiin joko 
1700-luvun lopulla tai 1800-luvun alussa. Lohko-
tun tilan nimeksi tuli Rinta-Mänty. 1800-luvulla 
tilaa hallinnoivat Mäntylän veljekset Tuomas, Is-
rael, Hermanni, Mikko ja Jaakko, jotka tekivät ta-
losta vauraan. Mäntylän neljä taloa sijaitsivat sa-
massa pihapiirissä. Niistä jäljellä on kaksi vanhaa 
päärakennusta ja niihin kuuluvia ulkorakennuk-
sia, vanhoja että uudempia. Tilojen pohjois- ja 
itäpuolella virtaa Mäntylän luoma.

1. LIIVERI
2. HEINÄLATO
3. NAVETTA
4. PORTINALUSTA
5. HYYSIKKÄ
6. TALLI
7. ONTU-TUPUN TALO TALLIN PAIKALLA
8. MÄNTYLÄN NAVETTA
9. RIIPIN NAVETTA
10. MÄNNYN NAVETTA
11. REINIKAN NAVETTA
12. PIKKUTUPA
13. HEIKKI MÄNNYN TALO, NYK. REINIKAN TUPA
14. MÄNTY-NIKKOLAN TUPA
15. ISRAEL MÄNNYN TALO ELI ALKUPER. MÄNTYLÄ (NYK. RIIPPI) (1707)
16. HERMANNI MÄNNYN TALO
17. AITTA, PAIKALLA MISSÄ NYK. ERKKI RIIPIN TUPA
18. PAAPAN TUPA, SIIRRETTY POIS N. 1936
19. MÄNTYLÄN NYKYINEN TUPA, SIIRRETTY TIEN TOISELTA PUOLELTA 1914
20. SAVUSAUNA
21. PORTINALUSTA
22. MARIAN KIRKON PAIKKA

1.
2. 3.

4. 
5.
6. 8.7. 9. 10. 11.

12.

13.14.15.16.

17.

18.

19.

21.

20.
22.Auneen 

hautausmaa

luoma

Mäntylän tilan talot ennen vuotta 1914 Aimo Mäntylän muistikuvien mukaan. Kartta löytyy kirjasta 
Jurvassa hyvässä turvassa - Mäntylän tilan elämää, Sinikka Nordling, 2001.
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Koivumänty, Rinta-Mänty, Mäntylä 

Männyn tila jaettiin joko 1700-1800-vaihteessa. 
Lohkotun tilan nimeksi tuli Rinta-Mänty ja myö-
hemmin Koivumänty. Päärakennus on sijainnut 
tien toisella puolella Männyn talon koillispuo-
lella ja lienee rakennettu 1800-luvun alussa. Ta-
lon hajotti v. 1914 Mikko Hermannin poika Män-
ty ja rakensi siitä nykyisen Mäntylän talon. Se on 
amerikkalaista tyyliä ja Herman J. Männyn piirtä-
mä. Talon kivijalan kivet hankittiin Korven laidas-
ta 1913. Tämä vuosiluku näkyy pihanpuoleisella 
seinällä - kivijalassa. Valmis kivijalka odotti seu-
raavaan kevääseen. Ensiksi vanha tupa purettiin 
eikä hirsiä merkitty. Uusi talo tuli toisen mallisek-
si ja vanhoja hirsiä käytettiin niin paljon kuin nii-
tä oli. Karjan pito tilalta loppui vuonna 1986. Ta-
lon alakerrassa on kaksi erillistä asuntoa. Kuistiin 
on rakennettu sauna ja pesuhuoneet sekä katti-
lahuone. Kuistissa on alunperin ollut samanlaiset 
ikkunat kuin perusrungossa, myös ikkunoita on 
laitettu umpeen vuoden 1981 peruskorjauksessa. 
Tilalla on Männyn ja Koivumännyn yhteinen hirsi-
aitta ja  uudempia talousrakennuksia mm. ulko-
sauna ja paja. 

Ilmari, Reinikka

Päärakennus on rakennettu 1800-luvulla ja lie-
nee siirtynyt nykyiselle omistajasuvulle 1906. 
Kaksikerroksinen päärakennus on ollut 1930-lu-
vulla vähällä palaa. Rakennuksen kuisti uusittiin 
1980-luvulla, jolloin siihen tehtiin sauna ja wc-ti-
lat. Alunperin kuisti oli pienempi ja matalampi. 
Rakennuksen koillispäädyssä on jäljellä vanha 
pärevuoraus, seinän alaosassa on peiterimoitet-
tu pystylaudoitus, jonka peiterimat on kulmista 
pyöristetty. Pihapiirissä on ollut useita vanho-
ja rakennuksia. Päärakennusta vastapäätä tien 
suuntaisesti on ollut vanha navettarakennus ja 
tien toisella puolella sauna. Nykyisen navetan 
paikalla on ollut ns. pikkutupa ja riihi on ollut 
tienvarrella nykyisten rivitalojen paikalla. Ulko-
rakennukset ovat 1940/50-luvun vaihteesta.

Mänty, Riippi

Talo oli Israel Männyn talo eli alkuperäinen Män-
tylä. Entisen päärakennuksen seinässä oli vuo-
siluku 1707, joten sen täytyi olla alkuperäinen 
Männyn talo. Talo paloi v. 1997. Pihapiirissä on 
pieni hirsinen navetta ja uusi tiilinen pääraken-
nus sekä ulkorakennus.
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Korpela (ent. Peura), 
Peurantie/Turvakodintie 1 

Tila on ollut samalla suvulla vuodesta 1728. Edel-
linen päärakennus oli 1800-luvulta, Mikko Jaa-
konpojan rakentama ja sen pääty oli tielle päin. 
Talo paloi 1920-luvun alussa ja uusi päärakennus 
kohosi Oskari Peuran isännöidessä vuonna1922. 
Se tehtiin nyt tien suuntaan. Talon katto on vaih-
tunut jossain vaiheessa aumakatosta satulaka-
toksi, muutos näkyy viereisistä kuvista. Korpela 
peruskorjattiin vuosina 1989-1991, ikkunat uu-
sittiin, kamariin tehtiin sisäsauna ja muutettiin 
väliseiniä, suuri tupa on kuitenkin edelleen jäl-
jellä talon eteläpäädyssä. 

Ulkorakennukset paloivat n.1930-31 (tuho-
poltto). Pihapiirissä ollut navettarakennus on 
purettu, luomanrannassa on ollut riihi ja kuivaa-
ja vielä 1950-luvun lopulla. Nykyinen ulkoraken-
nus päärakennusta vastapäätä pihan itälaidalla 
on 1950-luvulta. 

Seppä Lehtosen, ”Peuran sepän”, talo on si-
jainnut aikoinaan Peuran pihassa ja sepän paja 
Peurantien toisella puolella.

Purtasen vertas, Rantala, Jurvantie 148  

Näkyvästi pääty Jurvantien suuntaan seisoo Pur-
tasen verstas. Talo on rakennettu asuintaloksi 
1800-luvulla. Siihen käytettiin hirsiä Tainusky-
län vanhasta meijeristä. Rakennuksessa on myös 
nikkaroitu. Se jäi käytöstä kun pihapiiriin raken-
nettiin uusi asuintalo 1957, joka edustaa jälleen-
rakennusaikaa. Matalan perinteisen rakennuk-
sen perällä on lautarakenteinen osa, joka jatkuu 
myös päärungon puolelle pulpettikattoisena si-
vukkaana, perimmäinen osa on traktoritalli. 

Peuran talo mansardikattoisena. Kuva Maija-Liisa Rantala
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Nikkola, Jurvantie 38

Nikkola on siirretty paikalleen 1900-luvun vaih-
teessa Mäntyläntien varresta. Komean keskiko-
koisen pohjalaistalon väritys edustaa 1900-luvun 
alkua. Etupuolella on kaksi komeaa satulakat-
toista kuistia, joissa on säilynyt vaakapeiliset pa-
riovet ja oven päällä kamanaikkunat. Poikittain 
vanhaan päärakennukseen seisoo pieni hirsirun-
koinen asuinrakennus, joka on sekin piirteensä 
säilyttänyt. Jäljellä on mm. kaunis avokuisti. Pi-
hapiiri sijaitsee näkyvällä paikalla Jurvantien var-
ressa. Uusi päärakennus sijoittuu poikittain van-
haan ja hallisee pihapiiriä.

Rauhala, Hakaluhdantie 2 

Talon lienee rakentanut Jurvan seurakunta luk-
karin taloksi 1800-luvulla. Talo toimi myöhem-
min apteekkina ja nykyiselle paikalle se siirrettiin 
1937-1938. Rakennuttajana toimi J.N. Hiipakka, 
silloinen Jurvan Osuuskaupan johtaja. Raken-
nuksessa on pitkänurkkainen hirsirunko, kate 
on uusittu, saumapeltikate noudattaa vanhalle 
rakennukselle sopivaa tyyliä. Rakennuksessa on 
jäljellä myös vanhat pyöreät syöksytorvet ja al-
kuperäiset ikkunat. Umpikuisti on lähes raken-
nuksen keskellä. Hyväkuntoinen rakennus on 
tyhjillään.

 

Uusi-Hietikko, Hietikontie 25

Uusi-Hietikon kaunis pihapiiri näkyy hienos-
ti Jurvantielle. Päärakennus on 1,5 kerroksinen, 
varsin pitkä ja leveärunkoinen, vaaleansininen, 
valkoisin listoin ja ikkunoin. Päätykolmiot ja le-
veä pulpettikattoinen frontti ovat pintakäsitte-
lemättömiä. Satulakattoiset, kapeat kuistit si-
jaitsevat talon molemmissa reunoissa. Ikkunat 
ovat ristikarmilliset, kuuteen ruutuun jaetut, ik-

kunanpielilaudat on pyöristetty ylhäältä. Piha-
piiriä kiertää kahdelta sivulta suuri L-mallinen 
ulkorakennus, jonka talon vastakkainen sivu on 
alaosaltaan sementtitiilinen ja yläosaltaan lau-
tarakenteinen navetta. Puurakenteisessa osassa 
on alikulku, erilaisia varasto-osia ja aittaosa, jo-
hon on sisään vedetty kuisti, reunalla kaunis kai-
de. Kokonaisuus on erittäin tasapainoinen, pi-

hapiiri on tunnelmallinen. Kaikki rakennusosat 
ovat säilyneet varsin alkuperäisinä. 

Talo on jaettu Hiipakan talosta ja sen on raken-
tanut Jalo Hiipakka vaimonsa Marja-Tertun kans-
sa. Kun Marja-Tertun isä kirkkoherra Väinö Vaher-
vuori kuoli, ruustinna Anna Vahervuori muutti 
tyttärensä ja vävynsä luokse asumaan. Hänelle 
tehtiin omat asuintilat taloa laajentamalla. 
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Kangas, Kunnas, Jurvantie 50

Talo on siirretty 1922 Kanganalustan pihapiiris-
tä ja entisöity 1990-luvun alussa. Kapea lomalau-
doitus on lisätty myöhemmin, samoin kattoon 
laitettu tiilijäljitelmäkate. Ikkunat ovat T-karmil-
liset ja haukkaikkunat 3-ruutuiset, kuisti on mal-

Kangastien varsi

Kangastie kulkee harjun laella ja rakennukset si-
joittuvat sen varrelle, rakennuskanta on kokonai-
suutena merkittävää. Kirkko ja sitä ympäröivä 
hautausmaa ovat tien luoteispäässä. Vanhempi 
asutus on keskittynyt muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta kirkon läheisyyteen. Merkittäviä 
talonpoikaistaloja ovat Kangasalusta, Kangas ja 
Tuominen. Kangasalusta sijaitsee muista poike-
ten alempana harjun koillispuolella. Kangasalus-
tan edessä ovat peltoalueet, niiden takana kou-
lukeskus ja Jurvan keskusta. Tien kaakkoispää 
edustaa vahvasti 1940-50-luvun rakentamista. 
Keskivaiheilla on 1900-luvun alussa rakennettu 
nuorisoseurantalo ja lähes nuorisoseurantaloa 
vastapäätä iso kaksikerroksinen, aikoinaan mat-
kustajakodiksi suunniteltu 1940-luvun asuinra-
kennus.

Kangasalustan talo 1800-1900-lukujen  vaihtees-
sa. Kuva Maire Latva-Välkkilä 

na 1985. Pihapiirissä on vanha sauna, jonka etei-
sessä on toiminut yksi Jurvan varhaisimmista 
puusepänverstaista.  Muutoin pihapiirin ulkora-
kennukset ovat uudistuneet. Kangasalustan tu-
van uuni on kuvassa sinulla 58.

Kangasalusta, Kangastie 8 

Kangasalustan suurikokoinen talonpoikaista-
lo Kangasmäen etelärinteessä on 1880-luvulta. 
Sen vanhimmat osat lienevät kuitenkin 1700-lu-
vulta. Porraskivessä on vuosiluku 1877. Pit-
känurkkainen hirsirakennus on perustettu loh-
kokiville, ikkunat ovat T-malliset ja vuorilautojen 
veistettyjä koristeaiheita on korostettu okran-
keltaisella värillä. Päärakennuksen sopusuhtai-
nen kuisti on viisikulmainen ja leveä, viistekat-
toinen. Sen keskellä on satulakattoinen frontti, 
katolla on vellikello. Kuistin yläosassa koristelau-
doitusta korostetaan valkealla värillä, samoin ja-
kolista ja helmalaudat ovat rakennuksessa kaut-
taaltaan valkeat. Kuistin eteen on rakennettu 
uudehko kevytrakenteinen avokuisti, samoin 
länsipäätyyn kevyt parviratkaisu. 

Kangasalustan tila on merkitty maarekiste-
riin vuonna 1753. Silloin tilan isäntinä olivat Kal-
le ja hänen poikansa Kustaa Kangasalusta. Tilan 
seitsemännen isännän Matti Antinpojan aikana 
puolet päärakennuksesta siirrettiin mäen päälle 
Kankaan taloksi Matin veljelle Antti Heikille (täs-
tä on erilaista tietoa). Siirretyn puolikkaan pai-
kalle rakennettiin uusi hirsinen osa. Nykyisen 
omistajan Väinö G. Kangasalustan isoisä Mat-
ti Matinpoika oli ns. vankiförrari vuosina 1920-
1956. Hän tarjosi valtiolle yksityistä vankien kul-
jetus- ja säilytyspalvelua korvausta vastaan. Sitä 

varten talossa oli kuuden kopin putka nykyisen 
saunaosaston paikalla. Vuonna 1956 Jurvaan ra-
kennettiin paloaseman yhteyteen oma putka 
poliisin tiloihin ja valtiolta loppui yksityisten pal-
velujen tarve. Rakennus on peruskorjattu vuon-

liltaan litteä ja satulakattoinen. Pihaa kiertää 
kolmelta sivulta erinomaisessa kunnossa oleva 
hirsi-lautarakenteinen ulkorakennus, jossa on 
kaksi alikulkua. Pohjoissivulta jatkuu myös suora 
hirsirakenteinen osa.

VASIKATTALLIT

PORTIN-
ALUSTA

PUUSEE
HALKOSOLAKONESOLA

NAVETTA

AITTA

AITTA

PUISOLA

PORTINALUSTA KUNNAKSEN TALO VIETY 
KURIKANTIELLE 1922

(NYK. JURVANTIE)

Kangasalustan pihapiiri Väinö Kangas-
alustan muistelemana ennen vanhojen 
piharakennusten purkua n. 1990.

KYLÄTIE

 RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA   !   215JURVAN KIRKONKYLÄ

Tuominen, Kangastie 9 
 

Tuomisen pihapiiri Kangastien alkupäässä muo-
dostuu näyttävästä päärakennuksesta ja lukui-
sista ulkorakennuksista. Päärakennus muodos-
taa yhtenäisen parin ja eheän kokonaisuuden 
naapurinsa Kankaan talon kanssa. Päärakennus 
on Jurvassa poikkeuksellinen, niin väritykseltään 
kuin kuistiratkaisuiltaankin. Päärakennuksen 
runko on perinteinen, 1,5-kerroksinen pohjalais-
talo, mutta koristelu, väritys ja kuisti poikkeavat. 
Väriltään rakennus on keltainen, listat ja ikkunat 
valkoiset. Vuoraus on moniulotteista: ikkunoi-
den alapuolella sileä pystypaneeli ja peilit ikku-
noiden kohdissa, vaaka jakolista, jonka jälkeen 
vaakapaneeli, tasakerrasta ylöspäin pystypanee-
li ja räystäiden alla kiertää koristefriisi. Ikkunat 
ovat ajalleen tyypilliset T-karmilliset, haukkakla-
seissa on 4 ruutua ja ylhäällä päädyissä 6 ruutua. 
Ikkunanpielilaudoissa on Jurvassa tyypillinen vii-
va-piste-viiva-koriste. Kuistirakenne on mielen-
kiintoinen, 1-kerroksinen ja pulpettikattoinen, 
kahdella sisäänvedetyllä sisäänkäynnillä. Kuisti 
on leveä ja sen keskivaiheilla on talon perusrun-
gossa suuri leveä satulakattoinen frontti. Kuistin 
T-karmilliset ikkunat on jaettu yläosastaan kahtia 

Viittaus asemapiirrokseen 

ja kulmat koristeltu pallosorvauksin, myös kuis-
tien sisäänkäyntiaukot on koristeltu vastaavas-
ti. Panelointi on yhtenäinen talon perusrungon 
kanssa. Rakennus on hyvässä ja varsin alkupe-
räisessä kunnossa ja Jurvan näyttävimpiä päära-
kennuksia. Pihapiirissä on runsaasti muutakin ra-
kennuskantaa ja varsin selkeästi on erotettavissa 
mies-karjapiharakenne. Kts. asemapiirros s. 57.

Tilallinen Antti Heikki Kangas on rakentanut 
talon tyttärelleen Selma Kankaalle 1897. Tilal-
la on harjoitettu maa- ja metsätaloutta, karjasta 
luovuttiin 1981-82. Pihapiiristä on purettu aitta, 
riihet ja takasolat, sauna purettiin 1975. Paja on 
jäljellä, sen kivessä on merkintä 1917. Pihapiirin 
ympärillä on aikaisemmin ollut lauta-aita, nyky-
ään sitä rajaa kuusiaita. Ulkokartanorivi on ollut 
kiinni naapuritilan ulkorakennusriviin ja nyttem-
min erotettu toisistaan.

TUPATUPA

KAMARI KAMARI

ETEINEN ETEINEN

TAKKA KEITTIÖKEITTIÖ

TERASSIPORTAAT 
YLÄKERTAAN

KAKLUUNI

KAKLUUNIKAKLUUNI

KÄYTÄVÄ

HELLAHELLA
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Kangas, Kangastie 11 
 

Kangas muodostaa naapurinsa kanssa näyttä-
vän taloparin. Päärakennus ja ulkorakennukset 
ovat säilyneet hyväkuntoisina. Päärakennus on 
komea 1,5-kerroksinen, suurehko, puna-valkoi-
nen pohjalaistalo, jonka pitkällä sivulla on suu-
ri satulakatteinen frontti ja etupuolella erikoinen 
pulpettikattoinen kuisti, keskivaiheilla on kapea 
satulakattoinen toinen kerros. Ikkunat ovat risti-
karmilliset ja haukkaklaseissa on salmiakkiruu-
dutus. Pihapiirissä on yhtenäinen pitkä rivistö 
ulkorakennuksia. Kankaan ja Tuomisen ulkora-
kennusrivi on ollut ennen yhtenäinen, rajalinjan 

kohdalta on purettu osa ja ulkorakennukset ovat 
nykyään erillään. Päärakennuksen on rakenta-
nut  Antti Heikki Kangas vuonna 1912. Raken-
nuskivet on tuotu hevosilla Kurikasta, pihapii-
rissä on ollut myös hieno puutarha. Pihapiiri on 
ollut kivipylväiden rajaama, portti on johdatta-
nut aikoinaan pihapiiriin. Tyylikäs liuha aitta on 
erillään muista talousrakennuksista, sen ovi on 
poikkeuksellisesti lappeen puolella. Aitan vie-
ressä ollut toinen aitta on viety 1950-luvun alus-
sa Teuvantielle Elomaan ja Männyn väliin, pois-
sa on myös rinteessä ollut pieni syytinkinavetta.

Kankaan talo oletettavasti 60-luvulla jolloin mai-
tolaiturit olivat vielä käytössä. Omistajan kuva-
arkisto
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Parkkamäki, Kangastie 2

Tila on lohkottu Reinin talosta, talo on raken-
nettu 1884. Siinä on asunut seurakunnan hau-
dankaivaja Kuuroo-Herkkooksi sanottu Herman 
Rantala, joka toimi seurakunnassa haudankaiva-
ja-kellonsoittajana ainakin 1900-luvun alus-
sa. Herman saattaa olla talon rakentaja. Raken-
nuksessa on tupa ja kamari. Aluksi siinä ei ollut 
kuistia, se rakennettiin luultavasti 1936. Myös ik-
kunat ovat olleet matalammat ja vaihdettu myö-
hemmin. 1950-luvun alussa pärekatto uusittiin,  
huopa tuli 1970-luvulla ja peltikate 2001. Perus-
korjaus tehtiin 1970-luvulla. Ulkovuorauksen 
alaosat on uusittu. Laudoitus on katkaistu ja vä-
liin on laitettu pelti. Rakennus on ollut asumatto-
mana noin 20 vuotta. 

Kangas-Hahto, Kangastie 17 
 

Jugendhenkinen asuinrakennus on hieman 
edeltäviä taloja etäämpänä tiestä. Värityksel-
tään varsin voimakkaan keltainen talo on yksi-
tyiskohdiltaan mielenkiintoinen, varsinkin ikku-
nat antavat talolle jugend-ilmeen. Rungoltaan 
lyhyille nurkille salvottu talo on matalahko, siinä 
ei ole haukkaikkunoita, katto on kuitenkin varsin 
korkea. Tien puoleisella julkisivulla on alanurkista 
taitettu, satulakatteinen frontti, jossa on pyöröik-
kuna. Pitkällä sivulla ikkunoita on 2 paria, alaker-
ran ikkunat ovat T-karmillisia ja yläosasta jaettu 
4 kapeaan ja korkeahkoon osaan. Yläkerrassa on 
TT-karmilliset ikkunat. Sisäpihan kuisti on litteä, 
mutta täyskorkea, sen päätykolmiossa on lunetti-

Kivikangas, Kangastie 19 

Rungoltaan vanha, 1,5-kerroksinen pohjalaista-
lo on pitkille nurkille salvottu, peiterimalaudoi-
tettu. Runko on hieman illo eli yläspäin levenevä 
ja normaalia korkeampi, haukkaikkunat näyttä-
vät olevan hyvin korkealla. Kohdetta on korjailtu, 
6-ruutuiset ikkunat saattavat olla uudet, kivijalka 
on betonoitu, pulpettikattoinen kuisti on korke-
ahko, ulottuen räystään alaosaan. Pihapiirissä on 
lähinnä 1950-luvun ulkorakennuksia ja piha on 
lähes yhtenäinen naapuritalon kanssa, alueen 
jakaa kahtia naapurin suuri talli. 

Tilan historia on yhtä vanha kuin Kangasalus-
tan. Toinen Kangasalustan ensimmäisistä isän-
nistä, Kustaa, asettui tähän mäen päälle. Tila on 
edelleen saman suvun hallussa. Päärakennuk-
sen vanhimmat osat ovat ilmeisesti 1700-luvul-
ta. Vanhat luonnonkivikellarit talon alla kertovat 
talon korkeasta iästä. Puolet alkuperäisestä ra-
kennuksesta ja suuri osa piharakennuksia siirret-
tiin 1900-luvun alussa Tainuskylään. Tilalle tultiin 
alun pitäen alatietä, joka lähti kirkon takaa alas ja 
meni Kangasalustan portinalustan läpi ja nousi 
sitten ylös Kangasmäelle.  

ikkuna. Pääovi on entinen kirkon ovi, joka jäi käy-
töstä 1920-luvun remontin yhteydessä. 

Pihapiirissä on säilynyt runsaasti rakennuskan-
taa, mm. koristeellinen punatiilinavetta, komea 
tallirakennus, jonka läpikulku vie Kangastie 13 ta-
kapihalle, karjapihan puolella on säilynyt riihi ja 
paja. Päärakennus sijaitsee hieman yksinäisenä 
tienvarressa, takapiha yllättää, sillä se jää hieman 
piiloon Kangastieltä, sijoittuessaan alaspäin viet-
tävälle tontille. Sisäpiha on tunnelmaltaan intiimi.
Talo on rakennettu 1925 sen paikalla sijainneen v. 
1914 palaneen asuintalon sijoille ja on edelleen 
saman suvun omistuksessa. Tilalla on harjoitettu 
karjataloutta vuoteen 1972.
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Uusi-Reini, Kauppatie 17 

Keskellä kirkonkylää, pienen peltoaukean takaa 
näkyy eheä, suojainen pihapiiri. Päärakennus 
on vuodelta 1934. Se on harvinaisen suuri maa-
tilan päärakennus, perusrunko on noin 18 x 10 
metriä. Rakennuksen keskellä on tupa ja molem-
missa päissä kamarit, kuisti sijaitsee rakennus-
rungon keskellä. Alkuperäiset ikkunat ovat 6- 
ja 9-ruutuisia. Ikkunoiden keskimmäiset ruudut 
ovat korkeampia kuin ala- ja yläruudut. Yläker-
ran päätykolmiossa on 9-ruutuiset ikkunat ja si-

vuilla matalat ullakkoikkunat, myös 1900-luvun 
alun kauniit pyöreät syöksytorvet ovat jäljellä. 
Rakennus on nykyään vapaa-ajan käytössä. Län-
si- ja pohjoispuolelta pihapiiriä rajaa iso liiteri-
navetta-aittarakennus, joka on pohjakaavaltaan 
suorakulman muotoinen. Liiteriä vastapäätä pi-
hapiirin itäpuolella on aittarakennus. Aitan taka-
na kauempana pihapiiristä sijaitsee hirsirunkoi-
nen kuivaaja ja riihirakennus. 

Lepola, Kangastie 22 

Lepolan rakennutti tunnettu huonekalukaup-
pias Adrian Ojala. Hän tilasi piirustukset mat-
kustajakodiksi rakennusmestari Tauno Peuralal-
ta. Rakennus on kuitenkin tehty osittain omien 
mieltymysten mukaan. Ojala kaavaili matkusta-
jakotia pojalleen Henry Ojalalle, joka kuitenkin 
kaatui sodassa. Talo  oli vielä 1944 rakenteilla, 
kun siihen muutti posti, joka toimi rakennuk-
sessa viitisen vuotta. Myös räätäli Mikko Met-
so asui siinä  valmistaen  miesten pukuja apuri-
naan ompelija. Adrian ja Hanna Ojala tyttärineen 
muuttivat taloon v. 1945 Koskimäestä. Ojala oli 
ensimmäisiä, jotka myivät huonekaluja autos-
ta jo ennen sotia. Talo siirtyi nykyisille omistajil-
le vuonna 1977. Rakennuksessa on tehty perus-
korjauksia vuosina 1975 ja 1985. Huonejako on 
säilynyt, ylä- ja alakerrassa on kaksi asuntoa. Ala-
kerran asuntoihin on kaksi sisäänkäyntiä pihan 
puolelta ja yläkerran asuntoihin käynti kadun-
puolen harjakattoiselta kuistilta. Asuinrakennus-
ta vastapäätä on ulkorakennus. Pihapiirissä on 
ollut navetta, joka purettiin 1960-70-luvulla.
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Viitala, Kartanomäentie 2 

Viitalan päärakennus on komea 1,5 kerroksinen, 
pitkänurkkainen pohjalaistalo. Talossa on pie-
ni kuisti, jossa on 3-lappeinen katto, pariovi ja 
ikkunat joka sivulla. Pihapiirissä on lisäksi pieni 
suorakaiteen muotoinen ulkorakennus, jossa on 
läpikulku. Pihapiiri on avoin ja talo seisoo näky-
vällä paikalla Vaasantien varressa.  

Talo on rakennettu 1832, lisärakennettu 1946 
ja peruskorjattu 1985. Tila on kulkenut samas-
sa suvussa ja ollut myös kestikievarina vuosina 
1900-1931. Kievari tuli tarpeettomaksi kun kir-
konkylään tuli matkustajakoti. Puolet talosta, 
Vaasantiestä kauimpana oleva osa ja navetta pa-
loivat 1945. 

Kartanonmäki, Kartanomäentie 42

Kartanonmäki on autenttisessa kunnossa oleva 
pitkänurkkainen pohjalaistalo, jonka päässä on 
kiinni hieman matalampi osa, ilmeisesti verstas. 
Ikkunat ovat 6-ruutuiset, 3-ruutuiset haukkak-
lasit on pro! loitu ylhäältä kauniisti. Kohde on 
kauttaaltaan peiterimalaudoitettu ja väliseini-
en hirsien päät on koteloitu. Katossa on kolmio-
rimahuopa, kuistia ei ole. Pihapiirissä on lisäk-
si vanhalta vaikuttava hirsinen rakennus, ehkä 
kahden hevosen pieni talli sekä lauta-sement-
titiilirakenteinen, L-mallinen navettarakennus. 
Kaikki rakennukset sijaitsevat peräkkäin ja näky-
mä Kartanomäentielle on täysin avoin. Talon ta-
kapuoli on metsittynyt. 

Talon vanhempi osa on rakennettu ilmeisesti 
1800-luvun puolivälissä, uudempi osa todennä-
köisesti 1800-luvun lopulla tai viimeistään 1906. 
Talon rakensi Simon Peltola (s. 1800). Pihapiiris-
tä on hävinnyt aitta, hevostalli purettiin 1950-lu-
vun puolivälissä. Talossa asunut Aleksanteri Pel-
tola oli Jurvan Baptistiseurakunnan perustaja.

Tien vastakkaisella puolella samansuuntai-
sesti päärakennuksen kanssa on ollut Simon 
Peltolan veljen Matin rakentama päärakennus 
ja sen pihapiirin useat rakennukset. Talo paloi 
1970-80-lukujen taitteessa ja paikalla on nyky-
ään uudehko asuinrakennus

NYK. KUKKASEN 
ASUINTALO
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NAVETTA

TALLI
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LAUTAOSA
TYÖKALUVAJA
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Kirkkokuja ja Pappilankankaantie 
ovat kirkolta luoteeseen kulkevia teitä, jotka ra-
jautuvat Vaasantiehen. Kirkkokuja laskee Kirkon-
mäeltä Vaasantielle muuttuen Pappilankankaan-
tieksi, joka jatkaa nousua Pappilanmäelle jatkaen 
eteenpäin. Aikoinaan vilkkaasti liikennöity reitti 
Pappilanmäeltä Kirkonmäelle on säilyttänyt vie-
hättävän vanhan ajan luonteensa. Tunnelma ko-
rostuu etenkin Pappilankankaantiellä, kapean, 
mutkittelevan hiekkatien varsilla on säilynyt pal-
jon vanhaa rakennuskantaa joita vanhat aidat ra-
jaavat.

Kaunismäki, Kirkkokuja 4, 
Omistaja Kurikan kaupunki 

Kirkkotien alussa, Reinin koulun pihan reunal-
la on sopusuhtainen vuonna 1920 rakennettu 
Kaunismäen talo ja sen L-mallinen ulkoraken-
nus. Päärakennus on alueelle  poikkeuksellinen, 
huvilatyyppinen. Rakennuksessa ja sen täyskor-
keassa kuistissa on mansardikatto ja takapihan 
avokuistissa 3-lappeinen katto, joka on niinikään 
taitettu reunoiltaan. Ikkunat ovat T- ja TT-karmilli-
sia ja ruudutettu ylä- ja alaosastaan pieniin osiin. 
Vuoraus on vuoroin pysty- ja vaakapaneelia. Etu-
puolen suurella kuistilla on toisessa reunassa si-
sään vedetty sisäänkäynti. Kunto on hyvä, talo 
on alunperin ollut väritykseltään puna-valkoinen, 
mutta nykyinen kelta-valkoinen väritys istuu hy-
vin ympäristöönsä. Kohde avautuu hyvin erinä-
köisenä Kauppatielle ja Kirkkokujalle. Kirkkoku-
jalta näkymä on viehättävä, pihapiiri on rajattu 
punaisella säleaidalla ja puusto kehystää raken-
nusta. Kauppatien puolella näkymä on kasviston 
puutteen ja parkkialueen vuoksi hieman alaston. 

Talon rakensi Herman Seppälä Amerikasta 
palattuaan. Kunnan omistukseen siirryttyä siinä 

on ollut monenlaista toimintaa, kuten apteekki. 
1930-luvulla siinä on asunut kunnan virkailijoi-
ta, mm. terveyssisar ja kätilö, ja kunnan tiloissa 
on toiminut mm. kansanhuolto. Nykyisin talossa 
on vuokrahuoneistoja. Kaunismäki on merkittä-
vä osa kirkonmäen historiaa ja katukuvaa kirkon-
mäellä. 

Mikkola, Koivistontie 102

Koivistontiellä seisoo komea, varsin suuri pohja-
laistalo, jossa on hienot ristikarmilliset ikkunat. 
Haukkaklasit ovat neliömäiset 4-ruutuiset. Etu-
puolella on lähes täyskorkea suuri kuisti, jossa on 
kaksi sisäänkäyntiä. Yhtenäisen kuistin molem-
missa reunoissa on kaksi korkeaa satulakattoista 
kapeaa osaa, joissa ovat sisäänkäyntien pariovet. 
Kuisteja yhdistää keskellä matala pulpettikattoi-
nen osa. Rakennus vaikuttaa hyväkuntoiselta ja 
on alkuperäisessä kunnossa, kuitenkin tyhjillään. 
Pihaa kiertää kahdelta sivulta T-mallinen ulkora-
kennuskokonaisuus, joka on kunnoltaan heiken-
tynyt, osin hirsi- ja lautarakenteinen. 

Jurvan vanha apteekki, entinen Reinin koulun pi-
harakennus. Marianne Koskimies-Envallin kuva-
kokoelmat
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Ristimäki, Koskimäentie 11

Erittäin alkuperäisessä asussa oleva pihapiiri 
1900-luvun alusta sijaitsee näkyvästi Vaasantien 
läheisyydessä. Veljekset Oskari ja Hermanni osti-
vat talon isältään Matti Alakoskelta. Toinen puoli 
jäi Oskarille ja puolet Hermannille ja hänen vai-
molleen Sabiinalle. He siirsivät talon nykyiselle 
paikalleen 1902 ja ottivat käyttöön nimen Risti-
mäki. Nykyisen omistajan vanhemmat huusivat 
talon huutokaupassa 1939. 

Päärakennus on 1900-luvun alussa siirretty 
talonpuolikas, 1,5-kerroksinen, lyhytnurkkainen. 
Molemmin puolin pitkää sivua on suurehko sa-
tulakatteinen frontti. Ikkunat ovat alkuperäiset, 
T-karmiset ja niissä on kauniit viiva-piste-viiva 
kohokuviolla koristellut, pro! loidut ikkunan-
pielilaudat. Ikkunat ovat tiheästi aukotettu, nii-
tä on 6 pitkällä sivulla, vaikka talo sinänsä ei ole 
erityisen pitkä. Päätykolmioissa ja päädyssä on 2 
täyskokoista 6-ruutuista ikkunaa rinnan. Hauk-
kaklasit ovat 2-ruutuiset ja niidenkin pielilaudat 
on päältä pro! loitu. Satulakattoisia kuisteja on 
kaksi, molempien ovet ehkä 1950-luvulta. Talo 
on peiterimalaudoitettu ja yläosassa kiertää frii-
simäisesti hyvin kapea, valkoinen jakolista. 

Pihapiirissä on säilynyt hieno ulkorakennus-
kokonaisuus, josta pieniä osia on purettu pois. 
Taloa lähinnä on kaunis yksittäisaitta, joka on 
pitkänurkkainen, voimakkaasti illo, peiterima-
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Kakkuri, Palonevantie 85 

Kakkurin vanha päärakennus on rakennettu 
1905 ja seisoo komeasti lohkokivillä Larvatien 
yläpuolella. Sen rakensi Kakkurin suku, ”Juusee” 
Reinikka osti osan tilasta ja päärakennuksen kun 
kukaan Kakkurin perillisistä ei sitä kyennyt lu-
nastamaan. Tila oli tuolloin jo raivattu ja kiviai-
dat tehty. Osa maasta meni muille ostajille. Pi-
hapiirissä on myös uudempi päärakennus ja 
ulkorakennuksia, ja vanha päärakennus on asu-
maton, kuitenkin hyvin säilynyt. Satulakattoises-
sa talossa on frontti, kuisti on pulpettikattoinen 
ja ikkuna T-karmilliset. Pihapiiristä on hävinnyt 
hirsirakenteinen navetta uuden tiilinavetan val-
mistuttua 1952. Samoihin aikoihin tehtiin päära-
kennuksen kuistirakennelma ajan henkeen. Kivi-
aita kiertää edelleen tilaa.

Mylläri, Larvatie 72

Myllärin talo lienee siirretty paikalleen samalta ky-
lältä, ehkä Peränloukolta. Mikko Pietilä pystytti ta-
lon 1928 ja sitä on peruskorjattu 1962, -82, 2003 
ja 2005. Talo on edelleen suvun omistuksessa. Hy-
väkuntoinen ja komea päärakennus on perustet-
tu lohkokiville, pitkänurkkaisen talon ikkunat on 
vaihdettu, eristystä lisätty ja sisääntulon eteen 
on lisätty valokate. Ulkorakennuksessa vuodelta 
1965 on navetta, karjakeittiö ja sauna. 

laudoitettu, päätykolmiossa on valkoinen le-
veä vaakapaneeli. Ovi ja pieni yläluukku on sä-
vytetty samaan vihreään kuin päärakennuksen 
koristeet. Myös aitan oven päällä on piste-viiva 
koriste. Sisäpihalla hirsi/lautarakenteinen ulko-
rakennus kiertää kahdelta sivulta ja jatkuu vielä 
karjapihan puolelle, josta osa on purettu.

ETEISRAKENNELMA 
TEHTY SAMAAN 
AIKAAN UUDEN 

NAVETAN KANSSA

SAVUSAUNA
LEIKKIMÖKKI

TIILINAVETTA

NYK. ASUINRAKENNUS

VANHA 
PÄÄRAKENNUS
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Mäki-Hahto, Pappilankankaantie 2

Mäki-Hahdon pihapiiri on tärkeä osa maisemaa 
ja Pappilankankaan historiallista rakennuskan-
taa. Rakennus on hyvin hoidettu, sisäpihalla, 
talon suuntaisesti seisoo pitkähkö, hyväkuntoi-
nen aitta-liiveri. Vanha ulkorakennus sijaitsi poi-
kittain tiehen päärakennuksen pohjoispuolel-
la. Tien reuna on aidattu punaisella puuaidalla, 
porttikivet ovat tallella. 

Jurvan Kangasmäeltä ollut Hermanni Hahto 
(ent. Kangas) osti tilan vuonna 1876. Talo on ra-
kennettu 1876 ja peruskorjattu 1975. Tila on ero-
tettu Hahdon tilasta, jonka vanha päärakennus 
on sijainnut nykyisen Puskalan valokuvausliik-
keen takana. Hermanni Hahto rakensi pääraken-
nuksen ja kaikki muut pihapiirin rakennukset. 
Hermanni toimi Jurvan kirkonisäntänä viisi vuot-
ta. Tilan maita viljellään edelleen, karjasta luo-
vuttiin 1983.

Hiipakka-Vainio ja Mäkiharju, 
Pappilankankaantie 10 

Hiipakka-Vainio on mielenkiintoinen L-mallinen 
talo Pappilankankaantien alussa. Se on raken-
nettu 1800-luvun lopulla. Tila on yhdistynyt su-
kulaisuuksien kautta tien toisella puolella, pihan 
perällä olevaan Mäkiharjun tilaan. Sen pääraken-
nus on vuodelta 1970. 
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Lähinnä tietä, pääty tielle on sijainnut talon 
vanha päärakennus, joka purettiin 1970-luvun 
alussa. Myös purettua päärakennusta vastapää-
tä ollut navettarakennus on tuolloin hävitetty,   
lato/tallirakennus purettiin 1990-luvulla. Jäljellä 
oleva vanha asuinrakennus Hiipakka-Vainio on 
matalahko, pitkänurkkainen hirsitalo, värityksel-
tään puna-valkoinen ja vuorattu vaakapaneelil-
la. Pulpettikattoinen kuisti sijaitsee rakennuksen 
vinkkelissä, ja kuistille käynti on kyljessä. Ikku-
nat ovat T-karmilliset. Rakennuksen kunto on 
heikentynyt, mutta kunnostettavissa, varsinkin 
kuisti vaatisi toimenpiteitä. Pihapiirissä, kiinni ti-
essä on myös kiinnostava kuivaaja, jossa osa on 
hirttä. Pihapiiri on tärkeä osa Pappilankankaan 
historiallista rakennuskantaa ja muodostaa hie-
non parin Pappilankankaantie 2:n kanssa.

Kankaanpään tilat, Pappilankankaantie

Päärakennus tien vieressä on rakennettu 1882. 
Tiilinen talousrakennus on vuodelta 1930. Tila on 
ollut samalla suvulla vuodesta 1890 lähtien. Kau-
empana tiestä on toinen päärakennus, raken-
nettu n. 1890. Pihapiirin asuinrakennukset on 
siirretty keskustasta Hahdon tilan (Puskalan liike-
rakennuksen takaa) pihasta. Nykyisin molemmat 
asuinrakennukset ovat autioita ja pahasti rap-
peutuneita sekä ilkivaltaa kokeneita. Vieressä ja 
yllä valokuvissa nykytila ja tilanne 1980-luvulla.

PURETTU 1990

UUSI ASUINTALO 1970

HÄVITETTY 
NAVETTA

KIVIPYLVÄS
PAPPILANKANKAANTIE

VANHA 
ASUINTUPA

PUUTARHA, 
OMENAPUITA JA PENSAITA

TRAKTORITALLI/
VANHA AITTA

KUIVURI

KIVINAVETTA 
PURETTU

HEINÄLATO

Marianne Koskimies-Envallin kuvakokoelmat

VANHA ASUINTALO 
HÄVITETTY 1971-72
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Peurantie

Peurantien varrella on merkittäviä talonpoikais-
taloja, Ihamäki, Marttila (ent. Riipinmäki) ja Peu-
ra. Peuran perusti noin vuoden 1610 vaiheilla Mar-
kus Matinpoika niminen uudisasukas, joka lienee 
ollut Laihian Peurasta. Siitä on saanut nimensä tie 
ja itäpuolella sijaitseva Peuranluoma. Peuran poh-
joispuolella on ollut Peuran koulu, joka lopetettiin 
sotien jälkeen, paikalla on nyt turvakodin rivitalo-
ja. Muita suuria tiloja Peurantien varrella on ollut 
Seppälän tila, jonka 1800-luvun alussa rakennet-
tu päärakennus on purettu. Se on sijainnut Hah-
to-Seppälän vieressä pääty tielle päin. Peuran ja 
Marttilan (ent. Riipinmäki) välissä on ollut myös Ki-
vikankaan talonpoikaistalo, joka purettiin v. 1960. 
Sen vanhasta rakennuskannasta on jäljellä kolme 
aittaa. Hahto-Seppälän päärakennus on 1900-lu-
vun alusta. Peurantien varrella on useita puolitois-
takerroksisia asuinrakennuksia, jotka on rakennet-
tu sota-aikana tai sotien jälkeen. Rakennuskanta 
on kerroksellista, talonpoikaistalojen lisäksi erilai-
sia tiiliverhoiltuja rivi- ja omakotitaloja. Joissakin 
on ollut puusepänverstas- tai kauppatoimintaa. 
Nykyinen puuseppämuseo on entinen puusepän-
verstas- ja asuinrakennus.

Marttila (ent. Riipinmäki), Peurantie 16

Marttila on rakennettu luultavasti vuonna 1909, 
vuosiluku löytyy takasta. Päärakennus on pohja-
kaavaltaan paritupa. Tilan entisiä omistajia ovat 
olleet Juuse ja Leena (os. Riippi) Marttila. Hei-
dän jälkeensä tila on ollut Marttilan perikunnal-
la. Tilalla oli karjaa ja maanviljelystä n. vuoteen 
1987 saakka. Nykyiset omistajat ovat ostaneet ti-
lan perikunnalta 2010-luvun alussa, ennen heitä 
talo oli hetken tyhjillään.

Edellinen peruskorjaus on vuodelta 1958, sil-
loin talo sai sementtitiilikaton, tiilet lienevät Jur-
van osuusmeijerin vanhoja tiiliä.  Toinen kerros 
oli 1970-lukuun asti ullakkona, sinne rakennet-
tiin tuolloin kaksi kamaria.  Nykyiset omistajat 

ovat tehneet remonttia päärakennuksessa, kor-
jaukset on tehty vanhaa rakennusta kunnioit-
taen perinteisillä materiaaleilla. Pohjoispuolen 
tuvassa on jäljellä perinteinen pohjalaistakka, 
jonka lateksimaalit on poistettu ja takka maalat-
tu perinteisellä kalkkimaalilla. Kuisti on uusittu, 
mutta sen ulkohahmo on säilytetty.

Päärakennuksen pohjoispuolella vinkkelissä 
on sijainnut toinenkin asuinrakennus, joka on 
siirretty luoman toiselle puolelle. Pihapiirissä si-
jaitsee päärakennuksen lisäksi aitta-lato ja tal-
li-työkaluvaja. Rakennusten välissä on ollut na-
vettarakennus, joka on yhdistänyt molemmat 
rakennukset toisiinsa.  

Ihamäki, Peurantie 14 

Ihamäki on lohkottu Männyn tilasta n. 1810 kun 
Tuomas Mänty tuli isännäksi Hiipakan talos-
ta luoman varrelta. Päärakennus on ehkä tuol-
ta vuodelta. Tila oli välillä muiden omistuksessa 
mutta on palautunut  Jurvan kantasuvuille, Män-
nyn ja Peuran suvuille.

Rakennuksessa on karoliininen pohjakaava eli 
tupa on rakennuksen keskellä, molemmissa päis-
sä on kaksi kamaria ja eteinen on usein syvennet-
ty hieman tupaan päin. 1910-luvulla aloitettiin 
remontti, jota kesti 1920-luvun alkuun. Raken-
nus korotettiin 1 ½ -kerroksiseksi, ja siihen tehtiin 
ristipääty, frontonin koristeet tulivat silloin. Ulko-
seinät rapattiin valkeiksi, kivitaloa muistuttaviksi. 
1940-luvulla rappauksen päälle laitettiin peiteri-
moitettu pystylaudoitus. 1960-luvulla rakennuk-
sen seinäjakoja muutettiin ja märkätiloja sijoitet-
tiin pihan puolen kamariin. 1960-luvulta lähtien 
ulkolaudoituksen väritys on ollut valkoinen ja 
listoitukset ovat olleet vihreät. Päärakennuksen 
viimeisin peruskorjaus valmistui vuonna 2002. 
Nykyinen peruskorjaus on tehty karoliinisen 
pohjakaavan innoittamana. Huonejako on palau-
tettu ennalleen ja pesuhuone ja sauna on raken-
nettu kellarikerrokseen. Ulkolaudoitus on uusit-
tu, pysty- ja vaakaponttilaudoitus vuorottelevat. 
Ikkunat on myös uusittu alkuperäistä puitejakoa 
myötäillen. Katujulkisivulle on rakennettu suuri 
pylväsrakenteinen terassi ja yläpuolelle parveke. 

Myös kuisti on uusittu kokonaan ja sisäpinnat uu-
sittu. Korjauksessa on käytetty materiaaleja, joilla 
vanhan talon henki on pyritty säilyttämään. Piha-
piiri on umpipihamainen. Päärakennuksen lisäksi 
siinä on ulkorakennus, joka on yhtenäinen ja osit-
tain U:n muotoinen. Ulkorakennus kiertää ja ra-
jaa sisäpihaa kauniisti. Ulkorakennuksen keskellä 
on portinalus. Kuvassa oikealla Ihamäki vuoden 
1963 asussa, kuvan omistaa Aira Palomäki.
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Hahto-Seppälä, Peurantie 19

Tilalla on asunut Mikki Hermannin poika Sep-
pälä (s. 1848). Hänen samalla paikalla sijainnut 
asuinrakennuksensa on purettu ja nykyinen talo 
on rakennettu puretun hirsistä, ikkunat ja ovet 
on sovitettu vanhan rungon mukaan. Talon ra-
kentajat Iisakki ja Hilda Hahto (os. Seppälä) aloit-
tivat yhteisen elämänsä Pikku-Jurvassa. Iisakki 
oli Pikku-Jurvassa myllärinä vielä 1920-luvulla. 
Hilda ja Iisakki ostivat Seppälän (Hildan kotiti-
lan) puolikkaan noin v. 1916 ja rakensivat talon v. 
1919. 1950-luvun alussa rakennus sai nykyinen 
tiilikatteen pärekaton tilalle. Talo peruskorjattiin 
1976, jolloin mm. sisälle tehtiin sauna, lattiat ja 
ikkunat uusittiin ja muurit hajotettiin. Ikkunat 
ovat olleet T-karmiset, yläosassa on ollut 8-ruu-
tuiset ikkunat. Alkuperäiset ikkunat ovat jäljel-
lä yläkerran päädyissä. Alakerrassa on T-ikkunat. 
Räystään reunaa kiertää puolikaaren muotoinen 
nauhakoristelu. Pihapiirissä on vanha Mikki Sep-
pälän rakentama aitta vuodelta 1880 ja päära-
kennusta vanhempi, Seppälän tilan peruja oleva 
navetta-liiveri.

Ojanperä, Peränkuja 108

Ojanperän vanha päärakennus on rakennettu 
1858. Luonnonkiville perustettu, pitkänurkkai-
nen hirsirakennus on maalaamaton, lautaraken-
teinen kuisti samoin. Vuorauksena pysty pei-
terimalaudoitus, päätykolmioissa  vaakalauta, 
räystäät on koteloitu. Rakennus on tyhjillään ja 
autenttinen yksittäiskohde. Samassa pihapiirissä 
on talon uusi päärakennus. Tyhjillään olevan ra-
kennuksen kunto on heikentynyt mutta korjat-
tavissa.
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Parkkamäki, Pikkujurvantie 2B

Mökki on Seppälän talon torppa 1800-luvul-
ta, Pikkujurvantien varressa. Talo on rakennettu 
1800-luvulla ja siirretty paikalleen 1900-luvun 
alussa. Pienen maanviljelystilan ulkorakennuk-
set, kuten navetta, talli ja riihi ovat hävinneet 
ja asuinrakennus on pihapiirin ainoa rakennus. 
Talo on alueensa lähes ainoa vanha rakennus, 
sen kunto on kohtalainen.

Matti Kangas, joka oli Seppälän talon torp-
pari, ei ostanut torppaa sen lunastuksen tul-

Purola, Purolantie

Purola on lohkottu Tauno Peuralle, Peuran talon 
pojalle ja rakennusmestarille sekä hänen opet-
tajavaimolleen. Työ vei heidät Jurvasta Vaasaan, 
seudulle jossa oli yleistä lomailla merenranta-
huviloilla. Pian syntyikin ajatus kesäkodista ko-
titilan mailla. Paikaksi valikoitui luonnonkaunis 
Peuranluoman rantapenger, nykyisen Jurvan 
teatterin takaisen pellon laidalla. Huvila valmis-
tui 1950-luvulla, sen isoon tupaan tehtiin ko-
mea takka, yläkerrassa on kolme makuuhuo-
netta. Sauna rakennettiin luoman varteen, jossa 
vesi virtasi tuolloin runsaana. Purolaan johti sil-
ta, joka on vieläkin jäljellä, pihalle kaivettiin te-
kolampi, pihamaalla oli myös omenapuita ja ten-
niskenttä.  Sana ”huvila” oli paikkakunnalla jotain 
erikoista, kaikki oli siellä hoidettua ja kaunista. 
Purolaan johtavan sillan kaiteissa on penkki, joka 
houkuttelee kulkijan istahtamaan ja  nauttimaan 
maisemasta ja Purolan erityisestä tunnelmasta.

tua mahdolliseksi 1919, vaan maksoi vuosittain 
kontrahtivuokraa ja kävi lisäksi trenkinä Hiipa-
kalla ja Amerikassakin 2-3 kertaa. Talossa asui-
vat Katri ja Matti Kangas perheineen 1900-luvun 
alusta 1950-luvulle.  Torppa pihapiireineen siirtyi 
Matin tytärten omistukseen 1948 ja metsämaat 
palautuivat tuolloin Seppälän talolle. Talon tyt-
täret, neidit  Ellen ja Seidi, Jurvan parhaat om-
pelijat siirtyivät 1992 eläkkeelle jolloin nykyinen 
omistaja osti talon. 
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Tsupukka, Puskalantie 2

Jugend-henkinen Tsupukan päärakennus on 
rakennettu 1925, Vaasantien puolelta pihaa ra-
jaa hoidettu kuusiaita. Tuomas Hiskias Hiipak-
ka ja vaimonsa Maria Sesilia os. Saksa ostivat ti-
lan vuonna 1922 seppä Aleksanteri Jaakonpoika 
Hällbergin ja vaimonsa Anna-Liisan lapsilta, jot-
ka lähtivät Amerikkaan. He rakennuttivat talon, 
joka on edelleen suvun hallussa. Ulkorakennus, 
jossa ollut aitta, liiveri, navetta ja heinäsuoja, on 
vuodelta 1928. Lehmiä talossa oli vuoteen 1979. 
Ulkorakennuksen takana on savusauna, joka on 

rakennettu vuonna 1949 vanhoista hirsistä ja on 
edelleen käytössä. Rakennusryhmään on kuu-
lunut myös riihi vuodelta 1948. Se siirtyi omis-
tajan veljelle 1979, kun Tsupukan tila erotettiin 
Haapaharjusta. Nykyisen ulkorakennuksen taka-
na on ollut mm. sepän paja, sen purkamisaika ei  
ole tiedossa. 

Päärakennuksessa, joka peruskorjattiin 1984 
on hieman matalampi satulakatteinen lisäosa ja 
samansuuntaisesti hieman matalammalla jatku-
va avokuistiosa. Ikkunat ovat TT-karmilliset, ylä-

osa jaettu pystypuittein kuuteen osaan. Pielilau-
tat ovat kaarevat ja niissä on pienet, pistemäiset 
koristeet. Laajennettu kuistiosa ei ole alkuperäi-
nen, mutta mielenkiintoisesti toteutettu ja istuu 
kokonaisuuteen hyvin. Pihan istutukset ja kive-
ykset muodostavat huolitellun kokonaisuuden. 
Pihaa kiertää kahdelta sivulta L-mallinen ulkora-
kennus, jossa on 2 sisäänvedettyä kuistia. Pihaan 
kulku tapahtuu sekä ulkorakennuksen läpi että 
edestä. 

Vanha-Pyörni, Pyörnintie 36

Pyörnin kylä sai nimensä ruotusotamies Björ-
nin mukaan. Tämä kuoli tulipalossa mökkin-
sä mukana ja paikalla seisoo nyt Vanha-Pyör-
ni. Talon päätyhirteen on veistetty vuosiluku, 
joka nykyään on peitetty ja lienee joko 1804 
tai 1806. Talo on rakentunut vaiheittain. Ensin 

on tehty tupa, porstua ja poikkeuksellisen pie-
ni porstuakamari. Seuraavaksi lienee rakentunut 
eteläpäädyn kamari ja viimeisenä pohjoispään 
kaksi päätykamaria. Taloa on jossain vaihees-
sa korotettu, porstuakamarin päällä on kamari, 
muu yläkerta on ullakkona.
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Ilmari, Teuvantie 1 

Kustaa Fahlström, Tervakosken paperitehtaan 
rakennusmestari rakensi talon tyttärelleen 1923 
tämän avioituessa nahkuri Sakari Saloniemen 
kanssa. Piharakennuksessa toimi nahkimo.  Kun-
ta osti talon 1935. Talo toimi kunnanlääkärin ja 
hammaslääkärin tilana sekä kunnan työnteki-
jöiden työsuhdeasuntona vuoteen 1966. Kunta 
vaihtoi talon Reinin tilan päärakennukseen ja pi-
hapiiriin kirkon mäeltä. Näin talo joutui takaisin 
yksityiskäyttöön. Kunnanrakennusmestari Väi-
nö Mäntylä muutti ikkunat ja purki rakennuk-
sen kaakeliuunit. Tilalle asennettiin pönttöuunit. 
Myöhempi omistaja palautti ikkunat entisenlai-
siksi. Nykyisin talo on tyhjillään.

Vahvasti Jugend-henkinen talo on perustet-
tu lohkokiville. Se on lyhytnurkkainen ja tasa-
kertaan hirttä, yläosa on lautarakenteinen. Katto 
on päädyistä osittain aumattu, mansardimainen, 
myös frontissa ja kuistissa on satulakatto. Talo 
on vuorattu peiterimalaudoituksella, jakolista 
on tasakerran korkeudella. Talon väri on seudul-
la poikkeuksellinen vihreä, ikkunat ja vaakalistat 
valkoiset, räystäs-, nurkka- ja ikkunanpielilaudat 
sinapinkeltaiset. Talossa on runsaasti eri kokoisia 
ikkunoita, ne on teetetty vanhan mallin mukaan. 
Myös sisätilat ovat säilyneet suhteellisen alkupe-
räisinä. Pihapiirissä on vanha nahkurinverstas, 
josta puolikas paloi 1980-luvun lopulla. Paikalla 
on ollut ennen tätä Elorannan mökki.

Salomäki, Vaasantie 558

Salomäen on rakentanut Martti Riihimäki vuon-
na 1930. Hyväkuntoisessa asuinrakennuksessa 
on terävä satulakatteinen frontti ja koristeelli-
set ikkunat, joissa on viiva-piste-viiva reikäkoris-
telu. Pihapiirissä on L-mallinen karjarakennus 
1940-luvulta. Muut pihapiirin ulkorakennukset 
on purettu vuosina 1981 ja 2001.
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Vainionpää, Vainionpääntie 17

Ensimmäinen asukas on tullut paikalle jo vuon-
na 1691. Tuomas Mänty ja poikansa Väinö Ju-
hani, s.1900, perustivat jugend-henkisen talon-
sa lohkokiville vuonna 1922. Väinö, joka kuoli 
vain 21-vuotiaana, sai mallin taloon Orisbergin 
maatalouskoulusta. Paikalla ollut pitkä vanha 
päärakennus hajotettiin uuden tieltä ja hirret 
käännettiin. Hirsirunko on tasakertaan asti ly-
hytnurkkainen, yläosa ja kuisti ovat lautaraken-
teiset. Yläkerran parvekkeessa ja frontissa on 
poikkipääty. T-ikkunoiden alaikkunat on jaettu 
kahteen osaan ja yläikkuna on jaettu pystyjaolla 
neljään osaan. Taloon on tehty neljä remonttia. 
Alakerrasta purettiin takka 1973, samoihin aikoi-
hin hävisivät myös yläkerran pönttöuunit. Sauna 
ja eteinen tehtiin erilliseen siipeen 1973. Talon 
toinen, ylempänä ollut aitta on purettu, jäljel-
lä oleva vuodelta 1888 on museona, myös por-
tinalusta on jäljellä. Pihapiirissä on lisäksi 1988 
rakennettu sikala. Pihapiirin  runsas rakennus-
kanta muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. 
Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja sijaitsevat 
kauniisti kumpareella luoman varressa. Kylä-
tie on aikoinaan kulkenut portin alitse ja pihan 
läpi. Luoman ylittävä silta on rakennettu myllyn 
perustusten päälle. Myllynkivet ovat tien vieril-
lä edelleen nähtävissä. Talossa on pidetty aikoi-
naan kiertokoulua ja sillä on ollut oma mylly.

Vanhantuvantie 3

Komea, leveärunkoinen ja pitkänurkkainen poh-
jalaistalo seisoo näkyvällä paikalla Vaasantien 
varressa. Tila on entisen Laihian Perälän Kärimä-
en pappilan alusmaita. Talo on siirretty 1800-lu-
vulla paikalleen Metsäkylästä, sen rakensi Juha 
Peltola 1888. Tontilla ollut vanhempi rakennus 
paloi 1800-luvulla. Talossa on suuri, leveä ja kor-
kea satulakatteinen kuisti, jossa on 6-ruutuisia 
ikkunoita ja kaunis pariovi. Muut talon ikkunat 
ovat ristikarmillisia. Pihapiirissä on lisäksi se-
menttitiili-/lautarakenteinen ulkorakennus. 

Juha ja Sera! a Peltolalla oli 6 lasta. Tila jaet-
tiin kahtia Aukustille ja Oskarille 1900-luvun 
alussa. Aukusti Peltola jäi perheineen asumaan 
kotitaloon, hänellä oli 4 lasta. Koko perhe kuoli 
keuhkotautiin. Oskari Peltola rakensi n. 1917 tu-
van uuteen paikkaan. Aukusti Peltolan perheen 
kuoltua taloon muutti Oskarin poika Eino v. 1930 
vanhempineen. 

NYKYINEN SILTA 
RAKENNETTU 

VANHOJEN MYLLYN 
PERUSTUSTEN PÄÄLLE

KUIVAAJA

KONEVAJA

KIVINAVETTA 
(SIKOJA)

SILTA

ENTINEN TIE

NYK. KUIVAAJA

ENTINEN RIIHI

PIENI OSA 
VANHASTA 

RIIHESTÄ 
JÄLJELLÄ

VAINIONPÄÄNTIE

ASUINTALO 1922

ENT. OVI

PUORI JONKA 
YLÄPUOLELLA 
LUTTIKAMARI

VANHUSTEN 
ASUINRAKENNUS

RAKENNETTU SODAN JÄLKEEN

ENSIMMÄINEN ASUKAS 
TULLUT TÄLLE PAIKALLE 1691, 

TALOSSA ON OLLUT MYLLY

PAIKALLA 
ENNEN 
PIENIÄ 
LATOJA PORTINALUSTA 

ENT. SIKALA  
(HEVOSTALLI)

VANHA PURETTU 
UUDEN TIELTÄ, 

HIRRET KÄYTETTY 
UUTEEN

VANHA AITTA 
1888
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KOSKIMÄKI

Koskimäki sijaitsee Koskenkorvantien var-
ressa, keskustan pohjoispuolisten pelto-
aukeiden reunalla. Alueen historiallinen 

rakennuskanta keskittyy lähinnä Yläkoskentien 
varteen, joka tekee pienen lenkin Koskenkor-
vantien rinnalla. Alueen rakennuskanta on Jur-
van yhtenäisimpiä. Vaikka alue on pieni, sillä on 
omat, hyvin voimakkaat ja tunnusomaiset piir-
teet. ”Koskimäkinen” talo on puna-valkoinen 
1,5- tai 2-kerroksinen pohjalaistalo. Kuisti on yk-
sikerroksinen ja satulakattoinen. Kuistin räystäät 
on usein voimakkaasti pro! loidut ja päättyvät 
usein kissinpenkkeihin. Talon tai kuistin tai mo-
lempien päätykolmiota koristaa jiirilaudoitus ja 
useissa tapauksessa myös aurinkolunetti-ikku-
na.  Näitä ”koskimäkisiä” piirteitä löytyy hyvin vä-
hän muualta Jurvasta. Koskenkorvantien toisella 
puolella on Lauroonkorventien erikoinen umpi-
piha, jossa kaksi asuinrakennusta on kulmittain 
toisissaan kiinni ja toisessa niistä on poikkeuk-
sellisesti asuinrakennuksiin kiinni oleva luttiosa. 
Yläkoski Yläkoskentien varresta, koulunakin ai-
koinaan käytetty talonpoikaisrakennus on pu-
rettu ja siirretty toisaalle Etelä-Pohjanmaalle lop-
pukesällä 2011. 

Luhta/Alakoski, Yläkoskentie 13 
 

Luhta on osa vanhaa Alakosken tilaa. Pääraken-
nuksen rakensivat Juho Alakoski ja hänen isänsä 
vuonna 1881. Pihapiirin rakennuskanta muodos-
taa komean, autenttisen ja eheän kokonaisuu-
den. Päärakennus on näyttävä kaksfooninkinen, 
lohkokiville perustettu. Sitä peittää pysty peite-
rimalaudoitus, Ikkunat ovat 6-ruutuiset ja toises-
sa päädyssä on Koskimäelle tyypillinen jiirattu 
koristelaudoitus. Satulakattoista kuistia peittää 
sileä vaakalauta ja oven yläpuolella on lunet-
ti-ikkuna. Pihapiiri on kehämäinen, pihapiirissä 
on mm. kaksi yksinäisaittaa ja kaksiosainen lutti 
sekä uudempi, suurikokoinen lautarakenteinen 
ulkorakennus. 

Talossa asui 10 vuoden ajan Karjalan siirtolai-
sia. Peruskorjaus tehtiin 1954. Vuonna 2013 ta-
lossa aloitettiin laaja peruskorjaus.



232   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA JURVAN KIRKONKYLÄ

Tuomikoski, Yläkoskentie 25 

Tuomikosken vanhempi asuinrakennus on 
mielenkiintoinen, katkaistu kaksfooninkinen. 
Rakennus sijoittuu aivan tien ääreen. Talon 
avokuisti on ilmeisesti alkuperäinen. Rakennuk-
sessa on pysty peiterimalaudoitus, päätykolmi-
ossa Koskimäelle tyypillisesti vaakalaudat harjan 
suuntaan jiirissä, samoin kuistin päätykolmiossa, 
räystään alla kiertää koristelista. Oven yläpuolel-
la on vuosiluku 1780. Rakennus on siirretty pai-
kalleen aikoinaan Jurvan kirkolta Jouko Vainion-
päältä, siirtoaika ei ole tiedossa. Rakennus on 
nykyään tyhjillään. Pihapiirin toinen pääraken-
nus on 1900-luvun alusta, sen ikkunat on muu-
tettu 1950-luvulla ajan henkeen.

Koski, Yläkoskentie 40 

Kosken suku on omistanut ja ilmeisesti rakenta-
nut talon vuonna 1812. Nykyisen omistajan van-
hemmat ostivat talon 1947, tuolloin talossa asui 
Karjalan siirtolaisia. Taloa on peruskorjattu vuo-
sina 1976, 2007 ja 2011. Päärakennus on hyvin 
perinteinen, rungoltaan sangen iäkäs 1,5-ker-
roksinen pohjalaistalo. Kuistin päädyssä on Kos-
kimäelle tyypillinen jiirilaudoitus. Ikkunoiden 
yläpuolella on salmiakkikoriste. Pihapiirissä on 
myös uudempi asuinrakennus.

Koskiniemi, Yläkoskentie 51

Koskiniemi on hieno, autenttinen ja hyväkun-
toinen kohde Yläkoskentien loppupäässä. Ta-
lon on rakentanut Hermanni Tuomaanpoika Yli-
koski vuonna 1824 ja sitä on laajennettu 1863. 
Laajennuksen teki Tuomas Hermanninpoika Yli-
koski. 

Koskiniemi on autenttisen ulkonäkönsä säi-
lyttänyt ja perinteitä kunnioittaen korjattu pää-
rakennus. Talo on perustettu luonnonkivil-
le, runko on liuha eli ylöspäin levenevä. Talon 
ja kuistin päätykolmioissa on alueelle tyypilli-
nen jiirilaudoitus, kuistissa vahvasti pro! loidut 
räystäät sekä alaosassa vaakalaudoitus, ikkunat 
ovat 6-ruutuiset. Taloa on peruskorjattu vuosina 

1947, 1962 ja 1981. Talo on nykyään vapaa-ajan 
käytössä. 

Talossa on ollut umpipiha, joka rakennusten 
purkamisen ja siirtojen takia on hajaantunut. Pi-
hapiiristä on kadonnut puorirakennus 1966, sa-
vusauna 1980-luvun alussa, syytinkitupa ja luh-
tirakennus siirrettiin naapurin tontille ilmeisesti 
1910-luvulla. Myös talon eteläpäädyssä ollut ul-
korakennus on ajan saatossa hävinnyt. Pihapiirin 
rakennuksia ovat navetta, joka on siirretty nykyi-
selle paikalle 1920-luvulla, ja aitta, joka siirrettiin 
paikalleen 1930- tai 1940-luvulla. Pihapiirin ulko-
puolella oleva riihi on myös siirretty paikalleen, 
siirtoaikaa ei tiedetä.
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Koskinen, Talvitie, Lauroonkorventie 

Lauroonkorven alkupäässä sijaitseva rakennus-
kokonaisuus  on mielenkiintoinen. Kaksi kiilaki-
ville perustettua asuinrakennusta liittyy kulmit-
tain toisiinsa. Toiseen niistä liittyy 2-kerroksinen 
luttiosa. Koko pihapiirin rakennukset ovat kiinni 
toisissaan, kiertäen koko pihan. Kokonaisuus on 
hyväkuntoinen. 

Vaalea vinkkeliosa on siirretty tien vastakkai-
selta puolelta. Nykyisen omistajan isoisä Jaakko 
Koskinen siirrätti sen tien toiselta puolelta, ikku-
nat siihen on uusittu 1950-luvun henkeen. Pu-
naisen vinkkelin ikkunat ovat säilyneet, samoin 
sen kuistiosassa, kuistin katto on muodoltaan 
aumattu pulpetti. Pihapiiriin kuuluu lisäksi tien 
toisella puolella oleva yksinäisaitta. Talo on Kos-
ki nro 1 :een kuuluvia taloja, josta eri sukuhaa-
rat ottivat nimiä Koskinen, Koskela, Koskiniemi 
ja Yläkoski. 
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NIEMENKYLÄ

Niemenkylä sijaitsee Jurvan 
keskustan luoteispuolel-
la, entisestä Jurvanjärves-

tä kuivatetun suuren peltoauke-
an laidalla. Kylän pääraitti koostuu 
osasta Rintapääntietä, Niemenky-
läntietä ja Larvapääntietä ja kulkee 
kylän lävitse pohjois-eteläsuun-
nassa. Korkeuserot kylässä ovat 
vähäisiä, entinen järveen työnty-
vä niemi erottuu töyräänä kylään 
tullessa. 

Niemenkylän kuusi kantataloa ovat: Niemi (1624), Korpi (1699), Haaga 
(1844), Hautala (1763), Riihimäki (Kahlu) (1764) ja Tikkala (1763). Kylän van-
hin asutus on ollut Niemen ja Korven talojen läheisyydessä, Rintapäässä, 
Jurvanjärven rannalla. Asutus on levinnyt näiden talojen ulkopalstoille voi-
makkaammin vasta 1900-luvun alun jälkeen, Rintapäästä taloja on siirretty 

paljon Larvapäähän 1900-luvun alussa. 1900-luvulla Niemenkylä oli täynnä 
elämää. Rakennettiin kansakoulu ja perustettiin Nuorisoseura. Niemenky-
län Tähti Osuuskauppa aloitti toimintansa 1901. Niemenkylän Osuuskassa 
ja Osuusmeijeri perustettiin 1924. Kylän keskustassa olleet kauppa-baari-
leipomo, pankki ja meijeri on jo lopetettu. 

Kylän entisen toiminnallisen keskuksen liepeillä alueen rakentaminen 
on tiheintä. Koko Niemenkylässä on asutus sijoittunut hyvin tiiviisti teiden 
varsiin, mutta varsinaista raittiasutusta ei enää ole jäljellä. Kylärakenne on 
ilmeisesti rakennusten siirtojen myötä väljentynyt. Vanha rakennuskanta 
on levinnyt varsin tasaisesti koko kylän alueelle ja lisärakentaminen on ollut 
täydentävää, joten kokonaisuus on kerroksellista. Kaksfooninkisia on alu-
eella varsin runsaasti, mutta poikkeuksellisesti perinteinen pohjalaistalo jää 
vähemmistöön, sillä 1,5-kerroksiset ovat alueella suurimmalta osalta hie-
man pienempiä kuin perinteinen pohjalaistupa olisi. Silmäänpistävä piirre 
Niemenkylässä ovat mansardikattoiset frontit, jotka esiintyvät 1900-luvun 
suhteellisen leveissä 1,5-kerroksisissa, lyhytnurkkaisissa hirsitaloissa. Ulko-
rakennuskokonaisuudet ovat yleensä varsin yhtenäisiä, muutama iso ja hie-
no kokonaisuus on jäljellä. 

Kartassa  Niemen kylän Tikkalan uudistilan tiluksia  vuonna 1779. C.F. Stierwald. Kansallisarkisto E35 27. Kuva Riitta Jaakkola 
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Vanha Meijeri, Kotitie  

Kaunis ja autenttisessa kunnossa säilynyt vanha 
meijeri sijaitsee Niemenkyläntien varressa, lähel-
lä keskustan muita liikerakennuksia. Satulakat-
toinen 1,5-kerroksinen päärunko on ilmeisesti 
hirttä. Pohjoissivulla on lähes täyspitkä pulpet-
tikattoinen katos, jonka päädyssä on lautara-
kenteinen kuistiosa. Eteläpuolella on poikittain 
matala satulakattoinen lisäosa. Rakennus on pei-
terimalaudoitettu. Ikkunat ovat suuret, pääosin 
12-ruutuiset, ristikarmilliset. Katto on kolmiori-
mahuopaa ja heikkokuntoinen. 

Meijeri on rakennettu 1926, kunnostettu ja 
lisärakennettu 1955. Osuuskunta liittyi Valioon 
ja Meijeriliittoon heti ensimmäisenä toiminta-
vuotenaan ja Osuuskunta Maitojalosteen jäse-

Laitamäki, Laitamäentie 35

Laitamäki sijaitsee maisemallisesti komeasti pel-
lon reunassa, pihapiiriin johdattaa koivukuja. 
Päärakennus on lyhyille nurkille salvottu kaks-
fooninkinen, aikoinaan punavalkoinen. Talon 
erikoisuus on 2-kerroksinen leveä kuisti, jossa on 
kaksi kapeaa satulakatteista osaa, joista molem-
mista on käynti sisään. Välissä on erittäin kapea 
pulpettikattoinen osa, jossa on leveä ikkuna. Pi-
hapiirin rakennukset, navetta ja aittarivi ovat säi-
lyneet, molemmat hirsi-/lautarakenteisia, väril-
tään puna-valkoisia, ovien ja luukkujen ollessa 
keltaiset. Pihapiiri on ollut tyhjillään mutta sitä 
kunnostetaan asuinkkäyttöön vuonna 2014. Ti-
lan on rakennuttanut Mikki Laitamäki vuonna 
1900. Navetta on vuodelta 1954, piha on ollut ai-
dattu. Kuvassa ylhäällä Laitamäki vuonna 2012 
ja vieressä vuonna 2014.

neksi myöhemmin. Meijeri peruskorjattiin 1966 
ja sulautui Jurvan Osuusmeijeriin vuonna 1969 
ja toimii nykyään yksityisenä varastona.

Heikkilä, Larvapäänkuja 16 b

Heikkilän päärakennuksen on rakentanut Lau-
ri Heikkilä vuonna 1928. Tila on edelleen suvun 
omistuksessa  ja nykyään vapaa-ajankäytössä.

Heikkilän päärakennus on hyväkuntoinen 
pienehkö 1,5-kerroksinen pohjalaistalo. Varsin 
perinteisen talon erikoisuus on sen suuri ja poik-
keavan mallinen kuisti. Kuisti on keskeltä lähes 
täyskorkea, satulakattoinen, keskiosan molem-
min puolin on pulpettikattoiset sivukkaat. Kuisti 
on yhtä leveä kuin talo itsessään. Sisäänkäyntejä 
on kuitenkin vain yksi. Pihapiiri on lähes umpi-
nainen, sitä kiertävät hyväkuntoiset ulkoraken-
nukset. 
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Manner, Niemenkyläntie 208 

Päärakennus on erikoinen L-mallinen vinkkelita-
lo, jonka keskellä on pulpettikattoinen vinkkeli-
kuisti ja tämän edessä pienempi matala kuisti. 
Talo on ilmeisesti rakennettu useammassa osas-
sa ja toinen siipi remontoitu. Pihapiirissä on li-
säksi yksittäinen otsallinen aitta ja erittäin pitkä 
L-mallinen ulkorakennuskokonaisuus, joka muo-
dostaa pihapiiriin lähes umpipihan. Pihapiiri si-
jaitsee näkyvästi Niemenkyläntien välittömäs-
sä läheisyydessä, näkymä pihaan on kuitenkin 
rajattu. Pihapiirin itäpuolella on lisäksi komea 
toinen ulkorakennusrivi. Talo on rakennettu 
1800-luvun lopussa ja siirretty aikoinaan paikal-
leen naapurista.

Haaga, Niemenkyläntie 325 

Hyvin tyypillinen 1930-luvun päärakennus on 
hyväkuntoinen ja näkyvällä paikalla Niemenky-
läntien varressa. Se on ilmeisesti hiljattain kun-
nostettu. Päätykolmioissa ja pitkän sivun satu-
lakatteisessa frontissa ikkunat ovat 9-ruutuiset, 
muutoin 6-ruutuiset, haukkaklasit ovat kapeah-
kot 3-ruutuiset. Kuisti on matala ja pulpettikat-
toinen. Pihaa kiertää L-mallinen ulkorakennus.

Alho, Niemenkyläntie 326
 

Tyyliltään Niemenkylän koulua ja nuorisoseu-
rantaloa muistuttava entinen liikerakennus on 
oleellinen osa Niemenkylän kyläkuvaa ja seisoo 
Niemenkyläntien varrella. Rakennus on 2,5-ker-
roksinen, malliltaan suurta pohjalaistaloa muis-
tuttava, rungoltaan ilmeisesti lyhyille nurkille 
salvottua hirttä. Ikkunat ovat ylhäällä pienet, osa 
jaettu kahtia pystykamanalla, alhaalla lähinnä 
suuria liikeikkunoita. Päätykolmiossa on lunet-
ti. Talon on rakentanut Valtteri Heikkilä vuonna 
1941, peruskorjaukset on tehty 1984 ja 1986. Ku-
vassa etalalla olevassa rakennuksessa on toimi-
nut aikoinaan kauppa, baari ja leipomo ja se on 
nykyään asuinkäytössä. 

Ilona Seppälä
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Toivola, Niemenkyläntie 337 

Niemenkylän entinen koulu on rakennettu 1932 
ja sijaitsee näkyvästi Niemenkylän keskustassa. 
Keskusta-alueelle varsin tyypillistä rakennustyy-
liä edustava L-mallinen 2,5-kerroksinen raken-
nus on lyhyille nurkille salvottu hirsirakennus. Se 
on vuorattu pystylaudoituksella, väriltään bei-
ge, ikkunoiden ja listojen ollessa valkoiset. Ik-

Keto, Niemenkyläntie 472  
  

Hirsirungoltaan edelleen ryhdikäs kaksfooninki-
nen ja pitkille nurkille salvottu pohjalaistupa si-
jaitsee näkyvästi Niemenkyläntien loppupäässä. 
Pihapiirissä on lisäksi uusi päärakennus ja sen ul-
korakennukset. Päärakennus on ollut väriltään pu-
na-valkoinen, mutta värit ovat haalistuneet niin, 
että rakennus näyttää lähes pintakäsittelemättö-
mältä. Kohteessa on alkuperäiset 6-ruutuiset ik-
kunat. Leveässä 1,5-kerroksisessa, yhtenäisenä 
päärungon katosta jatkuvassa pulpettikattoises-
sa kuistissa on kahden sivuilla olevan sisäänkäyn-
nin välissä kahdessa kerroksessa ikkunoita. Kuisti 
on paneloitu alhaalta pysty- ja keski- ja yläosasta 
vaakapaneelein. Ovet ovat vaakapaneloituja pa-
riovia. Päärunko on erittäin ryhdikäs ja vaikuttaa 
varsin hyväkuntoiselta, lautarakenteinen kuisti 
on hieman painunut. Kunto on tyydyttävä, joskin 
täysin autenttinen ja edelleen kunnostettavissa. 
Rakennus on siirretty Tupenkylästä 1910, rakenta-
jina olivat Jaakko ja Hilja Palo. Pihasta on purettu 
navetta, talli, sola, aitta ja sauna 1995. 

kunat ovat varsin pienet, 1-ruutuiset, alareunas-
sa on koristeruudut, päädyissä lunetti-ikkunat. 
Ulkomuoto on ilmeisesti perua 1966 vuoden 
peruskorjauksesta, pihapiiri on avoin. Koulun-
käynti päättyi 2002. Läheisen entisen kauppara-
kennuksen kanssa hyvin samantyylinen koulura-
kennus on nykyään yksityisomistuksessa.

Kaksi talonpoikaista pihapiiriä Ritola ja Palo seisovat Niemenkyläntien varressa Palon-
mäellä ryhdikkäinä. Molemmat päärakennukset ovat kapearunkoisia ja illoja eli ylöspäin 
leveneviä, lähes kaksikerroksisia. Talot on siirretty Niemenkylästä 1900-luvun alussa. Vie-
reisessä kuvassa aittapari toivottaa tulijan tervetulleeksi Palon pihapiiriin.
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Korpi, Rintapääntie 90  

Korven päärakennus on suurehko suorarunkoi-
nen kaksfooninkinen, Rintapääntien alkupäässä, 
lähellä tietä. Se on rakennettu 1886 ja on edel-
leen saman suvun omistuksessa. Rakennukses-
sa on alueelle epätyypillinen hieman rannikko-
tyylinen 1,5-kerroksinen pulpettikattoinen kuisti 
jonka katon keskiosassa on terävä satulakattei-
nen frontti. Ikkunat ovat kauttaaltaan ristikarmil-
lisia, ne on takapuolella sijoitettu osin pareittain. 
Päärakennuksen lisäksi pihaa kiertää L-malli-
nen ulkorakennus, jossa on vanhempi hirsinen, 
pitkänurkkainen osa, aitta ja lautarakenteinen 
osa. 

Kartano, Rintapääntie n. 73

Kartanon päärakennus on valmistunut 1936. Se 
on leveärunkoinen ja katon taitekattoinen ka-
pea frontti on myös taitekattoinen. Ikkunat ovat 
kauttaaltaan ristikarmilliset, päädyissä on ikku-
naparin lisäksi kaksi pienempää ikkunaa. Väri-
tyksenä on hyvin tumma okra, ikkunat ovat val-
koiset ja listat tummanruskeat. Kunto on varsin 
alkuperäinen. Pihapiiriin kuuluu lisäksi uudempi 
pieni talousrakennus. 

Keskilä, Rintapääntie 3

Keskilän päärakennus on rakennettu 1884, ait-
ta 1900-luvun alussa, navetta, ladot, talli, sola-
rakennus ja kanala 1915-1920-lukujen välisenä 
aikana, ja  riihilato 1954. Päärakennus on varsin 
perinteinen 1,5-kerroksinen, pohjalaistupa, jos-
sa on satulakatteinen umpikuisti kissinpenkkei-
neen. Ikkunat on uusittu, ne ovat 6-ruutuiset 
ruskeat ja niihin on lisätty koristeristikot. F-mal-
lisessa ulkorakennuskokonaisuudessa on suu-
rehko navettaosa, joka on isokokoista sement-
titiiltä. Pihapiirissä on lisäksi komea 2-rivinen 
aitta, jonka takaseinä on paanutettu. 1950-lu-

vun alussa päärakennuksen huonejärjestystä 
muutettiin ja muurit uudistettiin, 1981-82 teh-
tiin peruskorjaus. Pihapiiristä on hävinnyt usei-
ta rakennuksia: asuinrakennus 1897-1975, paja 
1900-luvun alku-1979, kolmiosainen puisola/
kärryrakennus 1900-luvun alku-1995, erillinen 
riihi 1910-luku-1951, savusauna 1920-luku-
1965, kasvihuone 1950-luku -1965.  Pihapiiri on 
ollut osittain aidattu ja siihen on johtanut kaksi 
porttia, ne on poistettu 1970-luvun alussa. Hy-
vin hoidettu pihapiiri istutuksineen näkyy kau-
niisti Rintapääntielle.
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Niemi, Sarvelankuja 40 

Niemen päärakennus on pieni, Jurvassa poik-
keuksellisesti koristeltu talo, jonka vaikutteet 
lienevät rannikolta, naapurikunnista Maalah-
desta tai Petolahdesta. Lyhytnurkkaisessa, hirsi-
runkoisessa pohjalaistalossa on moniulotteinen, 
täyskorkea kuisti. Rakennus on paneloitu ala- ja 
yläosastaan pystypaneelilla, keskiosa on vaaka-
paneelia. Ikkunat ovat T-karmilliset, yläosa jaet-
tu pystypuitteilla neljään osaan ja alaosassa on 
myös pienet koristeruudut. Koristeellisissa pie-
lilaudoissa on punaiset pienet neliöt. Pitkällä si-
vulla on pieni, terävä satulakattoinen frontti. 

Rakennuksessa on taidokkaasti tehty kuis-
ti, joka on tasakertaan asti mutterimallinen, 
5-nurkkainen, paneloitu vuoroin pysty- ja vaa-
kapaneelilla. Ikkunat ovat runsaasti koristeltuja 
T-ikkunoita, joiden yläosassa on monimuotoiset 
koristeleikkaukset. Sama koristelu jatkuu myös 
oven yläpuolella olevassa ikkunassa. Ikkunoi-
ta on kuistin joka sivulla. Tasakerrassa on mata-
la osa, joka on kuistin ala- ja yläosaa sisempänä, 
siinä ikkunat ovat 2-ruutuiset, mutta koristelu 
vastaavaa kuten muissa ikkunoissa. Kuistin ylä-
osa on satulakattoinen ja katon alakulmat leviä-
vät kuistin kapeaa keskiosaa leveämmälle. Talo 
on taidokkaasti kunnostettu, kylmillään, mutta 
hyvässä kunnossa. Pihapiirissä ei tämän asuin-
rakennuksen lisäksi ole muuta vanhaa rakennus-
kantaa,  rakennusta ympäröivät pienteollisuus-
rakennukset. 

 

Hannula, Sarvelankuja 48  
 

Päärakennus on koristeellinen pohjalaistalo, jos-
sa on alueelle tyypillinen taitekattoinen frontti 
ja 2-kerroksinen umpikuisti. Ikkunoissa on mo-
nimuotoisia listoituksia ja vuorilaudat ovat ko-
risteelliset. Pihapiiri muodostaa hienon intiimin 
umpipihan, johon käydään solan kautta. Koko-
naisuus on erittäin hyväkuntoinen, ulkoasu on 
säilyttänyt piirteensä  ja muodostaa hienon pa-
rin naapuritalon Niemen kanssa, molempien nä-

kyessä Rintapääntielle. Talon rakennutti Rikhard 
Hannula vuonna 1937. Rakennusta on peruskor-
jattu 1947, täysremontti tehtiin 1974. Navetta ja 
ladot  on rakennettu 1950-luvun alussa, puusolat 
ja kuivaaja 1930-luvun alussa, solat ja aitta ovat 
vanhempia. Rakennuskokonaisuus on kuitenkin 
säilynyt lähes alkuperäisenä, ainoastaan riihi on 
purettu 1950-luvulla ja savusauna takapihalta 
1960-luvulla.
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Kaunisto, Tikkamäentie 15 
   
Upea pihapiiri Tikkamäentien varressa sisäl-

tää kaksi päärakennusta, aittoja, navetan, talli-
ratin ja vesitornin. Tila on sukutila viidennessä 
polvessa, perustettu 1765. Päärakennus on ra-
kennettu 1847 ja siirretty nykyiselle paikalleen. 
Se on perinteinen 1,5-kerroksinen, kiilakiville 
perustettu, lyhyin nurkin salvottu hirsitalo, ma-
talan, varsin umpinaisen satulakattoisen kuistin 
päätykolmio on keltainen. Kuisti on myöhem-
pi lisä. Ikkunat ovat T-ikkunoita ja haukkaklasit 
2-ruutuiset. Lukuun ottamatta kuistille sijoittu-
via kosteita tiloja, päärakennus on autenttinen. 

Paapantupa on pieni, lohkokiville perustettu 
ja vain kahden ikkunan levyinen kaksfooninki-
nen. Sekin on 1800-luvulta, pitkille nurkille sal-
vottu, vuoliaisrakenteinen. Kaikki ikkunat ovat 
6-ruutuisia lukuun ottamatta lähes 2-kerroksi-
sen, pulpettikattoisen kuistin kamana- ja oven-

pieli-ikkunoita. 
Yhtenäinen lutti ja tallirati on komea, alkupe-

räisessä ja hyvässä kunnossa. Pihapiiri on ollut 
umpipiha, sen paukkuveräjät on poistettu käy-
tännön syistä. 

NAVETTAPÄÄTUPA

TALLINRATI

LIIVERI
LIIVERILUTTI

PIKKUTUPA

AITAT
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JÄRVENPÄÄ, RANNANKYLÄ

Järvenpään maarekisterikylä muodostuu neljästä kylästä: Järvenpääs-
tä, Kestistä, Tupesta ja Kentasta. Se sijaitsee vanhan Jurvanjärven ete-
läpuolella, Närvijoen ja keskustan välissä. Järvenpään alue sijaitsee Jur-

vanjärven alueen etelä- ja länsipuolella Järvenpääntien ja sen sivuhaarojen 
varressa ja jatkuu aina Närvijoelle asti. Kestin alue sijaitsee Järvenpääntien 
ja Teuvantien risteysalueella ja jatkuu Teuvan suuntaan. Tupen ja Kentan 
alueet jäävät järven itäpuolelle Teuvantien varteen. Tupenmäki jää Teuvan-
tien pohjois- ja Kentta eteläpuolelle keskustaan kuljettaessa. Asutus päät-
tyy suuriin metsäalueisiin. Järvenpään alue on varsin laakeaa peltomai-
semaa ja tieverkosto on harvaa. Suurin asutuskeskittymä sijoittuu alueen 
keskivaiheille, pieneen solmukohtaan, jossa risteytyvät pohjoiseen kulke-
va Rannankyläntie, Nakkilantie, Rintakoskenkuja, Myllärintie sekä Närvijoki. 
Kestin  asutus keskittyy Järvenpääntien ja Teuvantien risteysalueelle, josta 
haarautuu muutama tie, kuten kulttuurihistoriallisesti arvokas Panulankuja. 
Tupen ja Kentan asutus sijoittuu Teuvantien molemmin puolin epäsäännöl-
lisinä, mutkaisina ja tiheinä risteilevien pikkuteiden varteen. Erityisesti Ken-
tassa on useita komeita kiviaitoja. Koko Jurvaa tarkastellessa tällä alueella 
on säilynyt ehkä eniten historiallisen asunsa säilyttänyttä rakennuskantaa. 
Edustavia aluekokonaisuuksia on kaksi, Teuvantien varresta haarautuva Pa-
nulankuja sekä Tupenmäki.

Rannankylä on pieni asutuskeskittymä entisen Jurvanjärven itärantaa 
pitkin kulkevan Rannankyläntien eteläpäässä. Kylän itäpuolelle jää-
vät laajat järvenpohjaan raivatut, tasaiset peltoaukeat ja länsipuoli on 

laajaa metsikköä. Rakennukset sijoittuvat lähelle tietä ja niiden ikärakenne 
on kirjava. Kaikki kylän talot ovat kuitenkin 1900-luvun puolelta.

Hanka, Hangantie 20

Hanka on Järvenpää-Kesti alueelle varsin tyypilli-
nen 1,5-kerroksinen pohjalaistalo, kuistin, tuvan 
ja frontin päätykolmiot ovat valkoiset. Haukkaik-
kunat ovat kapeat, salmiakkiruudutetut. Etupuo-
lella rakennuksen aukotus on erittäin harva. Ta-
lossa on matala satulakatteinen umpikuisti, jossa 
on lunetti-ikkuna. Takapuolella, poikkeukselli-
sesti toisessa reunassa, on täyskorkea frontti. Ra-
kennuksen edessä on inva-sisäänkäynti, joka on 
onnistuttu asentamaan hienovaraisesti. Pihapii-

Kangas, Hangasluomantie 18

Hangasluomantien varressa, suojaisalla tontil-
la sijaitseva pihapiiri muodostuu 1928 valmis-
tuneesta, jugendhenkisestä päärakennuksesta 
ja L-mallisesta ulkorakennuksesta. Päärakennus 
on pienehkö, rintamamiestuvan mallinen ja pei-
terimalaudoitettu. Ikkunat ovat kauniit, ristikar-
milliset, yläosa on jaettu 8 pienempään ruutuun. 
Talon keskellä sijaitsee kaunis yksikerroksinen 
kuisti, jossa on kolmilappeinen katto. Tienpuo-
leista päätyä on korjattu, ikkunat ovat hieman 
syvällä ja 1-osaiset. Päätyä lukuun ottamatta 
kaunis pieni talo on varsin autenttisen oloinen.

Päärakennuksen lisäksi pihassa on L-mallinen 
ulkorakennus, jossa on hirsirunkoinen navetta-
osa, keskellä portinalunen ja seuraavaksi lautai-
nen varasto ja päädyssä sauna/aitta, jonka kuisti 
on sisäänvedetty ja kuistin koristeelliset kaiteet 
on maalattu valkoiseksi.

 

riä kiertää kahdelta sivulta L-mallinen ulkoraken-
nus. Hanka on rakennettu 1900-luvun taitteessa 
ja peruskorjattu 1975. Pihapiirin vanha navetta 
on noin 100-vuotias ja sitä käytetään varastona, 
korjattu 1950-luvulla. 1960-luvulla rakennettu 
sikala/kanala toimii nykyään puusepänverstaa-
na. Sauna/köökki on 100-vuotias ja muutettu 
lämpökeskukseksi 1975. 1950-60-luvulla on pu-
rettu joitakin pihapiirin rakennuksia.

Peltokosken mylly Närvijoessa on vuodelta 1872. 
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Mahla, Marttila, Järvenpääntie 35 

Keskellä avaraa peltoaukeaa seisoo Mahlan talo, 
joka on rakennettu jo 1800-luvun puolivälissä. 
Talon rakensi Jaakko Marttila, joka piti siinä al-
kuun kievaria, jonka pitoa jatkoi myös hänen 
poikansa. Päärakennus on komea ja varsin ryh-
dikäs, pitkänurkkainen kaksfooninkinen, jossa 
on pieni satulakattoinen kuisti. Kuistin puoleisel-
la julkisivulla ikkuna-aukotus on varsin harvaa, 
mutta kuisti on ympäriinsä nauhamaisesti auko-
tettu. Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä ei ole 
muita rakennuksia, eikä siten varsinaista pihapii-
riä, vaan talo seisoo keskellä peltoja.

  

Haavisto, Kentantie 16

Autenttinen, kolmesta rakennuksesta koostuva 
pihapiiri sijaitsee pienen Kentantien loppupääs-
sä, suojassa katseilta. Pihapiiri muodostuu pie-
nestä pitkille nurkille salvotusta päärakennuk-
sesta, jossa on ristikarmilliset ikkunat. Kuistia ei 
ole, sisäänkäynti on talon reunassa sijaitsevasta 
sulkapaneloidusta ovesta. Päärakennus, kuten 
pihan muutkin rakennukset ovat pintakäsittele-
mättömiä, katto on pellitetty, kivijalka on luon-
nonkivestä.

Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on ulkora-
kennus, joka on rungoltaan hirsi- ja lautaraken-
teinen. Pihan perällä, hyvin lähellä päärakennus-
ta on pitkähkö navetta-/tallirakennus, jossa on 
päärakennuksen päädyn takana piilossa myös 
portinalunen, mikä viittaisi siihen, ettei raken-
nusten sijoittelu pihassa ole alkuperäinen.
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Nevala, Kentankyläntie 395 

Heikki Nevala on rakentanut talon tultuaan Ame-
rikasta 1910. Pitkänurkkaisessa, kaksfooninkises-
sa pohjalaistuvassa on 2-kerroksinen ja rannikon 
naapurikuntien tapaan pulpettikattoinen keltai-
nen kuisti, jonka katto jatkuu suoraan lappeesta. 
Ikkunat koko talossa ovat 6-ruutuiset, ilmeisesti 
alkuperäiset. Rakennus on varsin alkuperäisessä 
kunnossa. Nevala on mielenkiintoinen tyhjillään 
oleva talo, jonka tyyppisiä löytyy samalta kylältä 
muutama. 

Lepistö, Lepistöntie

Lepistön vanha päärakennus on komea ja iäk-
käältä vaikuttava. Se on pintakäsittelemätön ja 
hirsipintainen pitkin nurkin salvottu kaksfoonin-
kinen. Rakennus on erittäin autenttisessa kun-
nossa, katto pellitetty. Talossa on 6-ruutuiset 
ikkunat ja erikoinen, lautarakenteinen, pulpet-
tikattoinen kuisti, jossa on sisäänkäynti sivussa. 
Yläkerrassa ikkunat ovat myös 6-ruutuiset ja al-
haalla edessä yksi suuri 12-ruutuinen. Pihapii-
rissä on säilynyt ulkorakennuksia; pitkä talous-
rakennus, ehkä 1950-luvulta ja hirsirakenteinen 
ulkorakennus. Pihapiiri on villiintynyt, ollut asu-
mattomana ilmeisesti pitkään. Talon on raken-
tanut Maunu Kentta, joka on aikoinaan toiminut 
jonkinlaisena asianajajana kylässä. 

Mylläri, Myllärintie 20

Myllärin suuri pohjalaistalo on 2,5-kerroksinen 
ja rungoltaan tavanomaista huomattavasti le-
veämpi. Rakennuksessa on matala, mutta varsin 
leveä satulakattoinen kuisti. Ikkunat on jossain 
vaiheessa uusittu. Pihapiiriä kiertää kahdelta si-
vulta yhtenäinen talousrakennus. Pihapiiri istu-
tuksineen on hyvin hoidettu. 

Mylläri on rakennettu 1700-luvulla, ja ylä-
kerta vuonna 1900. Rakennusta on peruskorjat-
tu 1899-1900 ja 1983. Paikan ensimmäiset asuk-
kaat ovat olleet pajan lähellä jo 5500 eKr. Tilalta 
on tehty arkeologisia löytöjä. Tilan maihin kuuluu 
myös Myllyluhdan 2,5 ha alue, joka on ollut ai-
kaisemmin hyvinkin kalarikas. Siellä on ollut pal-
jon lähteitä ja mm. uhrilähde. Vedenpinta on nyt-
temmin säännöstelyn vuoksi laskenut. Myllärin 
tila on Järvenpään vanhin, vuodelta 1764 peräi-

sin olevassa kartassa on jo merkittynä talon pellot 
ja rakennukset. Tilalla on ollut useita rakennuksia, 
enimmillään riihiäkin on ollut seitsemän. Isojaon 
aikana rakennuksia on siirretty muualle ja ajan 
saatossa osa purettu, mm. pitkä luttirati, jossa on 

ollut yläkerrassa 4 huonetta ja alakerrassa vilja- ja 
liha-aittoja. Tilalta on siirretty aitta 1780 Järven-
päässä sijaitsevalle Alhon tilalle. Tila on ollut alus-
ta asti saman suvun omistuksessa. Vielä 1950-lu-
vulla talossa asui kaksi perhettä. 
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Hautamäki, Panulankuja 19

Hautamäki on sukutila ja päärakennuksen van-
hempi osa on rakennettu n. 1830, uudempi 
1870. Vanhempaa osaa on levennetty lautara-
kenteella, sitä ei kuitenkaan huomaa ulospäin. 
Päärakennuksen julkisivulla on satulakatteinen 
frontti. Pieni pulpettikattoinen kuisti on raken-
nettu vuonna 2002, mutta sopii taloon hyvin. Ta-
loa hoidetaan, sisätilat ovat autenttiset ja sisällä 
on pieni kotimuseo. Hautamäki on toiminut kes-
tikievarina. Kahdelta sivulta pihaa kiertää tiili-
lautarakenteinen ulkorakennus. 

Mäki, Panulankuja 12

Asuinrakennus on pieni pohjalaistupa, jossa on 
erikoinen kuisti. Kuistin alaosa on pulpettikat-
toinen ja kapea, lähes talon levyinen, keskellä 
on suuri taitelappeinen frontti. Kuisti on taloon 
nähden niin suuri, että peittää lähes kokonaan 
talon julkisivun. Jurvassa ei ole muita vastaa-
vanlaisia. Pihassa on lisäksi kauniisti kulunut L-
mallinen punatiili- ja lautarakenteinen ulkora-
kennus. Talo on autioitunut ja piha villiintynyt. 
Mäki on rakennettu 1800-luvulla ja peruskorjat-
tu 1960-luvulla. 

Raittila, Panulankuja 1

Raittila kuuluu Jurva-Seuran palkitsemaan Pa-
nulankujaan. Raittilan pihapiiri on rakennettu 
1800-luvun loppupuolella. Viehättävä pihapii-
ri on Panulantien ja Teuvantien risteyksessä. Tila 
on nykyään tyhjillään, mutta rakennuksista huo-
lehditaan. Päärakennus on pienehkö pohjalaistu-
pa, jossa ei poikkeuksellisesti ole haukkaklaseja. 
Kuisti on rakennuksen kokoon nähden varsin le-
veä, lähes täyskorkea. Ulkonäkö on varsin autent-
tinen, 6-ruutuiset ikkunat ovat vanhat, ehkä alku-
peräiset. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi 
komea, suuri lutti ja L-mallinen ulkorakennus. Pi-
hapiiri on varsin umpinainen, mutta näkyy useaan 
suuntaan. 

Mylläri, Panulankuja

Myllärin alkuperäisessä kunnossa säilynyt piha-
piiri seisoo Teuvantien ja Panulankujan risteyk-
sessä.  Päärakennus on korkea 1,5-kerroksinen 
pohjalaistupa, runko vaikuttaa vanhemmalta 
kuin lähteissä, joista löytyy rakennusvuosi 1907. 
Rakennuksessa on alkuperäiset 6-ruutuiset ikku-
nat ja ikkunan päällä salmiakkikoriste. Talossa ei 
ole aikaisemmin ollut kuistia, uusi viime vuosi-
na valmistunut kuisti on sovitettu talon tyyliin. 
Pihassa on lisäksi sementtitiilinen ulkokartano 
ja pieni aitta. Talon rakensivat Oskari ja Aman-
da Mylläri vuonna 1907. Talo on nykyään vapaa-
ajan käytössä. 
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Rintamäki, Panulankuja 46

Rintamäki on näyttävä kaksfooninkinen Panu-
lankujan loppupäästä. Rintamäen vanha päära-
kennus on rakennettu 1900, osa siitä on paikal-
le siirretty. Talon rakensi Matti Syrjälä. Pohjoispää 
on rakennettu 1920, jolloin rakennusta on myös 
korotettu. Rakennus on alkuperäisessä kunnos-
sa, ikkunat ovat ristikarmilliset. Päädyssä ylhääl-
lä on 9-ruutuinen ja alhaalla 2 ristikarmillista rin-
nakkain. Erikoinen 3-lappeinen aumattu kuisti 
on hieman Jugend-henkinen. Pihapiirissä on li-
säksi L-mallinen sementtitiili-lautarakenteinen 
ulkorakennus. Karjarakennus/varasto on vuodel-
ta 1955. Pihasta on purettu rakennuksia 1955. 

Omistajan kertomaa: ”Isoisäni Matti on varttu-
nut Tupenkylässä ja ollut Tupilla renkinä. Avioitu-
nut Järvenpäässä olevan Reiman tytön kanssa ja 
ostanut Rintamäen, joka on ollut katajikkoa. Kata-
jikkoon on perustettu perhe ja rakennettu nykyisen 
tuvan eteläpään alakerta. Heille syntyi 7 lasta. Toi-
sen Amerikan matkan aikana vaimo kuoli täällä. 
Palattuaan Amerikasta isoisäni otti uuden vaimon, 
josta tuli mummoni.  He saivat 5 lasta”.

TALLI

KARJASUOJA

LATO
3-OSAINEN AITTA

1.

PÄÄRAKENNUS

RIIHI

LATO

NAVETTA

ENT. Y. SYRJÄLÄN 
TALO

ULKORAKENNUS

ENT. 
HARJULAN 

TALO
RINTAMÄKI

NYKYTILANNETILANNE ENNEN VUOTTA 1955

1. YHTEISSAUNA
2. SEURAAVA OMA SAUNA
3. SAUNAN SIIRRETTIIN TÄHÄN
4. UUSI SAUNA 1946

2

3.

4.
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Koski, Rannankyläntie 46 

Kosken päärakennus on jurvalaisittain poikkea-
va, komea mansardikattoinen talo. Rakennuk-
sen molemmilla puolilla on mansardikattoinen 
frontti, etupuolella frontin alapuolella pulpet-
tikattoinen kuisti. Kauniissa ristikarmillisissa ik-
kunoissa on yläosassa jugend-henkinen pikku-
ruudutus. Talon päädyissä on lunetti-ikkunat ja 
fronteissa aurinkokoriste. Saumapeltikate on tai-
dokkaasti tehty. Ilmeisen alkuperäisessä kunnos-
sa olevaa taloa täydentävät pihapiiriä kahdelta 
sivulta kiertävät talousrakennukset, mahdolli-
sesti 1960-luvulta. Pihaan on kaksi sisäänkäyntiä, 
pihatie kulkee pihapiirin lävitse. Pääsisäänkäyn-
tiä korostavat komeat porttikivet, poistumis-
päässä aittarakennus. Koski on rakennettu 1926 
ja peruskorjattu 1980-luvulla. Talon ovat raken-
taneet Maija-Liisa ja Vihtori Koski. Paikalla oli talo 
myös aiemmin. 

Martola, Rannankyläntie 43, 
   

Martola on upea ja äärimmäisen autenttinen, lä-
hes täysin umpinainen pihapiiri Rannankyläntien 
varressa. Pihapiirissä on kaksi päärakennusta, ai-
nakin vanhempi on 1800-luvun puolelta. Perin-
teisessä 1,5-kerroksisessa pohjalaistuvassa on sal-
miakkiruudutetut haukkaklasit ja erittäin kaunis, 
3-lappeinen kuisti, jossa on hienot, vinoruudute-
tut ikkunat. Syytinkitupa on pienempi, sen hie-
man pienempi kuisti on sekin alkuperäisessä kun-
nossa. Pihaa kiertää suuri lauta/hirsirakenteinen 
ulkorakennuskokonaisuus ja erillään kaksi yksit-
täisaittaa. Pihapiiri on tyhjillään ja kasvillisuus vil-
liintynyt. Hieno kohde vaatisi pikaista huoltoa. 
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Peltokoski, Kuusela, Rannankyläntie 70

Tila on ollut samalla suvulla sen perustamisesta, 
vuodesta 1690 asti. Päärakennus on rakennettu 
1890 tai 1900 ja talossa on pidetty 1900-luvun 
alussa kansakoulua. Tiili- ja  puurakenteinen ul-
korakennus on vuodelta 1900 ja uusittu 1960-lu-
vulla.  Rakennus on nykyään vapaa-ajan käytös-
sä. Pihapiiri sijaitsee näyttävällä paikalla pitkän 
pihatien päässä. 

Pitkä pohjalaistalo on lyhytnurkkainen, ikku-
nat T-karmilliset. Väritys on alueelle poikkeava, 
valkoinen, tummanruskein listoin. Kuisti on ma-
tala ja leveä. Siinä on 3-lappeinen katto, kaksi si-
säänkäyntiä kuistin reunoissa. Päärakennus vai-
kuttaa olevan varsin alkuperäisessä kunnossa. 
Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi suuria ul-
korakennuksia, jotka muodostavat eräänlaisen 
mies-karjapiha rakenteen, mikä on Jurvassa har-
vinainen. 

Ranta, Rannankyläntie 72 

Jyhkeä kaksfooninkinen on kylän vanhimpiin 
kuuluva. Se on rakennettu 1800-luvun alussa. 
Rakennus on säilynyt varsin autenttisessa kun-
nossa. Rannankyläntien puolelle julkisivu näyt-
tää hyvältä, sisäpihan puolelta rakennus on pin-
takäsittelemätön. Ikkunat on peitetty ja kuisti 
purettu. Pihassa on komea hirsinen aitta, jossa 
on suhteellisen voimakkaasti pro! loidut räystäät 
ja hieno hakanurkkasalvos. 

Markkola, Rannankyläntie 343

Tilan ovat perustaneet Jose! ina ja Matti Mark-
kola, jotka ostivat sen palattuaan Amerikasta 
1900-luvun alussa. Talon on rakentanut Toivo 
Markkola vuonna 1931. Tila muodostaa Rannan-
kyläntieltä katsottaessa näyttävän parin yhdes-
sä  tien toisella puolella sijaitsevan naapuritalon 
Rajalan kanssa. Päärakennus on saanut isoko-
koisen, valokatteisen, 2-kerroksisen avokuistin. 
Muutoin 1,5-kerroksinen pohjalaistalo on säi-

lynyt varsin perinteisessä kunnossa. T-ikkunat 
ovat ruskeat, haukkaklasit 2-ruutuiset ja pitkällä 
sivulla on suuri satulakatteinen frontti. Lauta-tii-
lirakenteinen ulkorakennus on L-mallinen ja sii-
nä on monia mielenkiintoisia yksityiskohtia, mm. 
pulpettikattoinen frontti, jossa on pieniruutui-
nen ikkuna. Pihatien vartta reunustavat koivut  
ja tien vieressä on pieni yksittäisaitta.  
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Rajala, Rannankyläntie 344 

Rajala sijaitsee lähes kiinni Rannankylänties-
sä. Talon on rakentanut Oskari Rajala vuonna 
1920. Päärakennus on perinteinen 1,5-kerroksi-
nen pohjalaistalo, jonka kauniiden T-ikkunoiden 
yläosa on jaettu kolmeen osaa ja alaosissakin on 
pienet ruudutukset. Pitkällä sivulla on myös suu-
ri satulakatteinen frontti. Umpipihamaisen sisä-
pihan puolelle on rakennettu suurikokoinen pe-
rinteestä poikkeava uusi kuisti.

Rintakoski, Rintakoskenkuja 53-55

Rintakoski on korkea, pitkä ja leveä kaksfooninki-
nen, jossa on kaksi erillistä asuntoa. Pitkällä sivul-
la on 8 ikkunaparia ja päädyssä 3. Talon molem-
missa reunoissa on satulakatteinen avokuisti. 
Talo on ryhdikäs ja siisti. Sen toinen puoli on ul-
kopuolelta kunnostettu, toinen puoli on alkupe-
räisessä asussaan. Kunnostettuun puoleen on al-
kuperäisestä peiterimalaudoituksesta poiketen 
laitettu lomalaudoitus. Hyväkuntoiset 6-ruutui-
set ikkunat ovat alkuperäiset. Pihapiirissä on li-
säksi tiili-lautarakenteinen ulkorakennus sekä 
aitta. Rintakoski on rakennettu 1800-1900-lu-
kujen vaihteessa ja peruskorjattu 1930, 1965 ja 
2000. 

 

Yli-Kakkuri, Teuvantie 781

Suuri 1,5-kerroksinen pohjalaistupa sijaitsee poi-
kittain Teuvan tiehen nähden Panulankujaa vas-
tapäätä. Yli-Kakkuri on rakennettu 1810 ja pe-
ruskorjattu 1960. Talousrakennus on rakennettu 
1880 ja uusittu 1950. Tila on kuulunut samalle 
suvulle vuodesta 1800. Päärakennuksen pitkällä 
sivulla on satulakattoinen frontti. Kuisti on ma-
tala ja varsin leveä, siinä on kaksi sisäänkäyntiä. 
Kuistin katto on erittäin loiva. Päätykolmiossa on 
lunetti-ikkuna. Pihapiirissä on vanhahko talous-
rakennus, joka on uusittu 1950-luvulla. Samas-
sa pihapiirissä on myös talon uusi päärakennus. 
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Kantoniemi, Tupenmäentie 4

Kantoniemen lyhytnurkkainen pohjalaistalo si-
jaitsee Tupenkyläntien alussa, hyvin lähellä Teu-
vantietä ja sen suuntaisesti. Talo on ulkoapäin 
hyvässä ja alkuperäisessä kunnossa. Ikkunat 
ovat T-karmilliset ja niiden koristelaudassa on 
viiva-piste-viiva kohokuvio. Kuisti on kaunis, ka-
tettu 3-lappeisella aumatulla pulpettikatolla. Se 
sijaitsee talon toisessa reunassa ja siinä on kak-
si pariovellista sisäänkäyntiä. Talon päätykolmiot 
ovat valkoiset, mikä on alueelle yleistä. Pihapii-
rissä on säilynyt myös suuri ulkorakennus. Koko-
naisuus on hirttä ja lautaa ja hyvässä kunnossa 
sekin. Lisäksi pihassa on uudempi kesäsauna. 

Talo on rakennettu 1900-luvun alussa ja sen 
osti Antti Heikki Tuppi, myöh. Niemi. Tiilistä on 
löytynyt vuosiluku 1902. Alun perin talon syytin-
kipuoli, eli nykyinen Tupenmäentien puoleinen 
pääty on rakennettu kaupaksi, jona se ei kuiten-
kaan koskaan toiminut. Rakennukseen on tehty 
ainoastaan sisäremontti vuonna 1972, muuten 
sitä on ylläpidetty. Talosta löytyy monenlaisia 
papereita ja maakarttoja vuosien varrelta. 

Mäkituppi, Tupenmäentie 28

Tilan ensimmäinen asukas Hangasluoma otti 
1600-luvulla käyttöönsä nimen Tuppirauta. Tila 
oli kruunun tila ja isovihan aikaan autiona. Tilal-
ta on löytynyt Napuen taistelun aikaisia aseen 
kuulia, joten ilmeisesti venäläiset ovat tehneet 
tuhojaan, joka voisi selittää talon autioitumisen. 
1700-luvulla Kentan talon isäntä on ostanut ta-
lon pojalleen Salomonille, joka otti Tuppirauta 
nimen käyttöön. Myöhemmin nimi on lyhenty-
nyt muotoon Tuppi. 1855 koko Tupenmäki pa-

loi ja uuden talon on rakentanut Matti Matinpoi-
ka Tuppi ja Johanna Samelintytär. Mäkituppi on 
rakennettu 1886 ja peruskorjattu 1969. Tuolloin 
tupa poistettiin ja tilalle tehtiin keittiö. Kuisti on 
tehty vuoden 1983-87 peruskorjauksessa. Perin-
teisen  kaksfooninkisen pohjalaistalon päätykol-
mio on valkoinen, ikkunat T-karmilliset, kuisti 
uudehko. Pihapiirin talousrakennukset ovat uu-
dempia 60-70-luvuilta. Alunperin rakennus on 
ollut malliltaan vinkkeli, 36 metriä pitkä. Mäki-

tupesta on viety osia pois useita kertoja. Ensim-
mäinne osa vuonna 1890, toinen sodan jälkeen 
ja kolmas 1950-luvulla. Pohjoispäätyä jatkettiin 
myöhemmin uudelleen kahden ikkunan verran. 
Kuisteja on ollut vuosien varrella useita. Navetta 
on vuodelta 1946-47 ja sikala vuodelta 1979. Pi-
hapiiristä on hiljattain purettu aitta, mutta se on 
tallessa ja uudelleen koottavissa. Vuonna 1823 
rakennettu kellari jäi jäljelle 1855 vuoden tulipa-
losta.

Valokuvan pohjalta tehdyssä maalauksessa Mäki-
tuppi ennen toisen pään siirtoa muualle. Vinkkeli 
purettiiin vuonna 1946. 
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Tuppi, Tupenmäentie 46

Tuppi on rakennettu 1874, toinen puoli siitä vie-
tiin pois 1950-luvulla, ja siitä on rakennettu rin-
tamamiestupa naapuriin. Talon ja pihapiirin ra-
kennusten historiaa on selvitetty ja koottu Tupen 
suvusta koottuun selvitykseen. Rungoltaan var-
sin tyypillinen 2-fooninkinen on ollut nykyistä 
kaksi kertaa pidempi. Runko on eristetty ja ikku-
nat vaihdettu, mutta muoto on säilynyt kohtuul-
lisesti. Kuisti on aito ja alueelle poikkeuksellinen, 
2-kerroksinen ja mutterimallinen. Keskellä ylhääl-
lä on kaunis ikkuna, jonka yläosa on ruudutettu 8 
pienempään osaan. Muut kuistin ikkunat ovat ka-
peita. Sisätiloissa tupa on erittäin alkuperäisessä 
kunnossa, myös yläkerran vanhat tapetoidut sei-
näpinnat ovat koristenauhoineen säilyneet. Piha-
piiri on komea, siellä on säilynyt myös runsaasti 
lähes autenttisessa kunnossa olevia, pääosin hir-
sisiä ulkorakennuksia, kuten kaksi tallia, navetta-
joka on siirretty paikalleen 1916, puori ja kaunis 
pieni syytinkitupa. 

Muistikuvan mukaan tehty maalaus kuvaa Tupen 
taloa ennen v. 1955 siirtoa.

1. TUPA N. 60 M2

2. KUISTI
3 SIVUKAMARI
4. PERÄKAMARI
5. KESÄKAMARI 
6.  KESÄKAMARI

7. TORNIHUONE
8. VINTIN ETEINEN 
9.   VAATEHUONE
10. LÄMMIN KAMARI
11. TUPA 
12. KAMARI

13. KAMARI
14. KEITTIÖ
15. ETEINEN, PORTAAT  
 YLÄKERTAAN
17. KOMERO
18. TAKKA

PUORI

LIIVERI

TALLI

PUISOLA NAVETTA TALLI PIHATUPA

YLÄKERTA

1

2

3

4 65

7 8 9

10

11

12 12

14

15
17

18

PUILIIVERI
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Suurimpia taloja on ollut Tikkalan talo (nykyinen omistaja Pollari), joka pu-
rettiin n. 1956. Sen pihapiiristä on tuotu Jurvan museon pihaan 1700-luvulta 
peräisin oleva aitta. Talo on kuvassa oikealla ylhäällä  ja kuvan omistaa Airi 
Vainionpää.
Närvijoen kiertokoulutalo rakennettiin 1890. Se oli keskiosa nyt jo purettua 
Närvijoen koulua. Kuvassa vuodelta 2012 koulurakennus seisoo vielä paikal-
laan.

NÄRVIJOKI

Närvijoki sijaitsee Jurvan 
kaakkoisosassa, Järvenpään 
kylän länsipuolella ja jat-

kuu aina Närpiön rajalle. Närvijoen-
tie halkoo kylän laajat peltoauke-
at. Suurin osa asutuksesta sijaitsee 
Närvijoentien varrella, mutta osa ja 
varsinkin iso osa vanhasta raken-
nuskannasta sijoittuu Närvijoen-
tien poikkiteiden varsiin. Alueen 
läpi kulkee varsin samansuuntai-
sesti Närvijoentien kanssa Närvijo-
ki. Alueen merkittävimmät kohteet 
sijaitsevat Närvijoentien itäpuolella, peltoaukeiden lomitse kulkevilla pik-
kuteillä, kuten Talsontiellä ja Mäntylänkujalla. Vaikka joki on maisemallisesti 
arvokas, sijoittuu sen varrelle vain vähän rakennushistoriallisesti arvokasta 
rakennuskantaa.

Mäntylän, Putikon, Närvän ja Haapakosken talot vuonna 1765. Kansallis-
arkisto E52 1/51, detalji. C. F. Stierwald. Kuva Riitta Jaakkola
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Yli-Ketola, Parkkamäki ja Korpela, 
Kirkkolaksontie 4, 51 ja 55

Kirkkolaksontie on Närvijoentien pieni poikkitie. Tien alkuun sijoittuvat Yli-Ketola, Parkkamäki ja Korpela. Kun-
kin talon asuinrakennus on pieni mökki ja kukin niistä on nykyään vapaa-ajankäytössä. Talot ovat puna-valkoisia, 
peiterimalaudoitettuja, yksinkertaisia hirsirakennuksia. Ne ovat olleet tilattoman väestön mäkitupia.

     

Lakso, Laksonkuja 5 

Laksonkuja on Närvijoen poikkitie. Lakso sijait-
see sen alkupäässä ja pihapiirissä on säilynyt 
iso ulkorakennuskokonaisuus, joka muodos-
taa mies-karjapihamuodon. Päärakennus on 
muodoltaan perinteinen 1,5-kerroksinen, lyhyt-
nurkkainen pohjalaistupa. Väriltään se on pu-
navalkoinen, päätykolmiot ovat vihertävät, ik-

kunat ovat ristikarmilliset. Pienehköllä kuistilla 
on 3-lappeinen katto. Talon on rakentanut van-
haisäntä Aapeli Lakso vuonna 1928. Navetta 
on vuodelta 1938, talli muutettu viljavarastok-
si 1989. Muita ulkorakennuksia ovat vilja-aitta, 
puori, karjaliiveri ja navettakeittiö. Aitta piha-pii-
ristä on purettu 1989.

PUULIITERI

TALO

TALLI
KÄRRYLIIVERI

PUORI

LATO NAVETTA

KARJAKEITTIÖ

PUUVARASTO
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Perkiö (Aho), Myllärintie 294

Kahden päärakennuksen muodostama pihapii-
ri sijaitsee Myllärintien varrella. Pihapiirissä on 
kaksi 1,5-kerroksista, punavalkoista, keskikokois-
ta päärakennusta. Molemmat on salvottu pitkil-
le nurkille ja peiterimalaudoitettu. Vanhemmas-
sa päärakennuksessa on T-karmilliset ikkunat 
ja pulpettikattoinen pieni kuisti. Uudemmas-
sa päärakennuksessa on ristikarmilliset ikkunat 
ja pieni lautarakenteinen kuisti, jonka katto on 
kolmilappeinen. Pihapiirissä on lisäksi uudempi, 
pitkähkö I-mallinen ulkorakennus ja pieni yksit-
täisaitta. 

Vanhempi rakennus on nykyisen omistajan 
isoisän, Herman Immanuel Perkiön eläkepäi-
viään varten rakentama 1898 ja siinä asuttiin 
1940-luvulle asti. Välillä siinä asuivat Vihtori ja 
Hanna Perkiö. Herman Perkiön jälkeen tupa oli 
tyhjillään ja annettiin jatkosodan aikana Karja-
lan siirtolaisten asunnoksi. Nykyään se palvelee 
omistajansa kesäasuntona.

Pihapiirin toinen vanha tupa on nuorempi, 
se rakennettiin 1918, kun Tuomas Perkiö, myöh. 
Aho palasi Amerikasta. Uusi päärakennus sen 
viereen valmistui 1980. Perkiön tila 1962. Kuva Airi Vainionpää

PERKIÖ-AHON TILAN 
RAKENNUKSET NÄRVIJOELLA 

VUONNA 1962

SAVUSAUNA

TALLI

NAVETTA

RIIHI

PUUVAJA

VILJA-
AITTA

KATOS

MYÖHEMPI 
KIVIRAKENUS

AHO, RAK. 1918

NAVETTA-
KEITTIÖ
(KÖLLI)

LAMPOLA

AHON TALON 
PIKKUTUPA

PERKIÖN 
PAAPANTUPA

 RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA   !   255NÄRVIJOKI

Yli-Mäntylä, Luomankuja 3

Näyttävä ja hyväkuntoinen kaksfooninkinen on 
pitkänurkkainen ja peiterimalaudoitettu. Ikku-
nat on uusittu ja tehty 6-ruutuisiksi lisäämällä 
koristeristikot. 1,5-kerroksinen, lautarakentei-

Latva-Mäntylä, Mäntylänkuja 43 
  

Närvijoentieltä etelään ja myöhemmin länteen 
kaartuvan Mäntylän kujan varressa sijaitseva 
Mäntylän tila on koko kylän ylpeys. Tilalla on säily-
nyt varsin autenttisessa kunnossa suuri pääraken-
nus ja wähätupa sekä koko pihapiiriä kiertävät ul-
korakennukset. 

Päärakennuksen paikalla oli vuodesta 1769 
pieni yksitupainen torpantalo. Vähän jatkettuna 
se lienee säilynyt vuoteen 1890. Silloin se puret-
tiin ja paikalle rakennettiin nykyinen paritupainen 
päärakennus. Kaksi kuistia ja niiden välinen ”kuis-
titupa” on rakennettu v. 1917. Jugend-vaikuttei-
sen kuistin on piirtänyt silloinen kylän kansakou-
lunopettaja J.E. Harja.

Päärakennus on 1,5-kerroksinen, ikkunat T-
karmilliset. Kuistin pääosa on okrankeltainen, 
täyskorkea ja satulakattoinen, siinä on 6- ja 4-ruu-
tuiset ikkunat. Kuistin sisäänkäynnit ovt pääkuis-
tin molemmilla puolilla olevissa pienissä satula-
kattoisissa vaaleankeltaisissa sivukkaissa, joissa 
on pariovet.  

Vuonna 1859 pihapiiriin rakennettiin toinen-
kin päärakennus, kun talo jaettiin kahdelle tyttä-
relle. Matti Mäntylä siirsi sen v. 1910 liiveriradiksi 
portista maantielle päin. Alkuperäinen 1890-lu-
vulta ollut wähätupa oli tämän talon ”syytin-
kitupa”. 1906 syytinkitupa siirrettiin maantien 
varteen, josta se on purettu ja poltettu 1970-lu-
vulla. Nykyinen wähätupa on piirretty alkuperäi-
sen malliseksi ja veistetty uudesta hirrestä.  Pie-
nen kaksfoonkisen kuisti on rakennuksen kokoon 
suuri, sisäänkäynti on sen kyljessä, myös 6-ruutui-
set ikkunat sijaitsevat epäsymmetrisesti. 

Pihapiiriä kiertää täysin ehjä ulkorakennusko-
konaisuus ja pihaan käynti tapahtuu läpikulun 
kautta, näin muodostuu ehjä susipiha. Kohdet-
ta on remontoitu ja eristetty ulkoa. Rakennukset 
ovat hyvässä kunnossa ja tila toimii nykyään mat-
kailutilana. Pihapiiri on edustava, sen historia tun-
netaan ja sitä vaalitaan. Tilan historiaa esitellään 
osoitteessa http://www.mantylantila.! /index.
php/historia 

nen, satulakattoinen kuisti ei ole alkuperäinen, 
mutta sopii kokonaisuuteen suhteellisen hyvin. 
Pihapiiriä kiertävät ulkorakennukset n. 1950-lu-
vulta. 
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Närvä, Närvijoentie 449

Närvän päärakennus on suuri pohjalaistalo, pi-
hapiiriin kuuluu lisäksi suuri  L-mallinen ulkora-
kennus ja pihatien varressa oleva yksinäisaitta. 
Talo sijaitsee kauniilla paikalla, kaikki rakennuk-
set ja pihapiiri ovat erinomaisessa kunnossa. 
Talon on rakentanut Juho Heikki Närvä. Närvä 
mainitaan uudistilana ensi kerran 1695, tila on 
kuulunut samalle suvulle 1740-luvulta lähtien. 
Päärakennus on rakennettu 1850 ja peruskorjat-
tu 1925 ja 1971 ja laajennettu 1989 ja 1991. Na-
vettarakennus on uusittu/laajennettu 1971.

  

Hautala, Talsonkuja 53

Punavalkoinen 1,5-kerroksinen pohjalaistupa si-
jaitsee Talsontien mutkassa, pihapiirin rakennuk-
set näkyvät jo kaukaa. Pihapiiriä kiertävät varsin 
tiiviisti vanhat harmaat ulkorakennukset. Päära-
kennus on tyhjillään, mutta kunto on kohtuulli-
nen. Hautala on Jurvan kantatiloja, peruskorja-
us siihen tehtiin 1980-luvulla, kuisti on vuodelta 
1991. Tilan ulkorakennuksen hirrestä löytyy vuo-
siluku 1802 ja lukosta 1773. 

 

Vanha Plassi, Talsonkuja 58 

Vanha Plassi on viehättävä, suojainen pihapiiri 
Talsontien varressa. Päärakennus on 1900-luvun 
alusta oleva pohjalaistalo, jota on peruskorjattu 
arkkitehdin näkemysten mukaan 1980-luvulla. 
Pihapiiriä kiertää kahdelta sivulta suuri L-malli-
nen tiili-hirsi-lautarakenteinen ulkorakennus. Ul-
korakennus on varsin alkuperäisessä kunnossa 
ja Talsontie kulkee pihapiirin ulkopuolelta hyvin 
läheltä hirsiosaa. Pihassa on lisäksi yksittäinen 
aitta, jossa on pieni otsa. Nykyiset omistajat os-
tivat tilan 1980-luvulla, jolloin peruskorjaus teh-
tiin. Navettaan on tehty kesäkirkko, jossa on pi-
detty erilaisia tilaisuuksia.
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Talso, Talsonkuja 79 

Talson päärakennus, joka on rakennettu 1915, 
on hieman jugend-henkinen ja vähän normaalia 
leveämpi. Siinä on kattokulmaltaan terävämpi 
runko, pitkät sivut ovat matalat, haukkaikkunoi-
ta ei ole. Ikkunat ovat T-karmilliset ja päätykol-
miossa ikkuna on 9-ruutuinen molemmin puo-
lin on neliönmalliset pikkuikkunat. Pihapiiri on 
näkyvällä paikalla ja siihen liittyy paljon ulkora-
kennuksia. 

nä on vielä hieman matalampi kolmen ikkunan 
pituinen jatke. Rakennus on salvottu pitkille nur-
kille, frontit ovat valkoiset. Sisäpihan puolella on  
kaksi kuistia, korkeampaan osaan sisäänkäynti 
on rakennuksen sisäkulmassa ja matalampaan 
osaan käynti heti korkean ja matalan yhdyskoh-
dan jälkeen. Molemmat kuistit ovat pieniä, yk-
sikerroksisia pulpettikattoisia umpikuisteja, joi-
den pariovet sijaitsevat kuistin keskellä. 

Kierrettäessä lähes umpinaista rakennus-
kokonaisuutta myötäpäivään tulee pääraken-
nuksen lyhemmän pään jälkeen ensimmäise-

Rinta-Pukkila, ent. Antila, 
Talsonkuja 111

Antilan pihapiiri sijaitsee Närvijoen länsipuolel-
la, peltoaukean keskellä kulkevan Talsonkujan 
varressa. Suuri L-mallinen päärakennus ja pihaa 
kehässä kiertävät lisärakennukset näkyvät kauas 
ja muodostavat näyttävän kokonaisuuden. Pää-
rakennus on siirretty nykyiselle paikalle vuon-
na 1911, Talsonpään jaon 1909 jälkeen. Se on 
kookas L-mallinen 1,5-kerroksinen pohjalaista-
lo, jossa on ulkokulman molemmin puolin kak-
si täyskorkeaa fronttia. Niiden jälkeen talo jatkuu 
molempiin suuntiin vielä kahden ikkunan verran 
saman korkuisena. Toisessa päässä, perimmäise-
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nä alikulku, josta on käynti pihaan. Katsottaessa 
sisäpihasta Talsonkujalle päin näkyy pihatien 
varressa kaksi hyväkuntoista aittaa. Läpikulun 
jälkeen, talon suuntaisesti on ensimmäisenä 
hirsirakenteinen hevostalli, jonka jälkeen talon 
pidemmän siiven suuntaisesti, sitä vastapää-
tä kulkee 1950-luvun lautarakenteinen kutomo, 
viimeinen vinkkeli kulkee kohti talon päätyä, lä-
hes sulkien pihan, ja se on 1930-luvun punatiili-
nen navetta. Ulkorakennuksen katto on voimak-
kaasti aumattu. Navetan ja talon päädyn välisen 
raon täyttävät korkeat kuuset, joten käytännös-
sä piha on täysin umpinainen ja sinne on käynti 
vain alikulun kautta. Kokonaisuus on varsin au-
tenttinen, lukuun ottamatta 8 ikkunaa 1980-lu-
vulta, joiden asentamisen yhteydessä ilmeisesti 
samaa sivua myös eristettiin. Korjaus ei kuiten-
kaan häiritse kokonaisuutta.

Nykyiset omistajat ovat ostaneet talon 1983. 
Navetta ja talli on rakennettu 1930-luvulla. He-
vostalli, pihaankulun vasen puoli, aitat ja puu-
liiteri on rakennettu mahdollisesti heti 1911 jäl-
keen. 1950-luvun kutomon tieltä on purettu 
useampia rakennuksia samalta pituudelta. Talo 
on kesäasunto, mutta lämmin myös talvella.

Ketola, Uuspihlajantie 2 

Leipuri Ludvig Ketolan talo, jossa leipomoa piti 
myöhemmin Aune Ketola on ilmeisesti 1900-lu-
vun alusta. Talo on lyhytnurkkainen, varsin leveä 
ja rungoltaan lyhyt. Kuisti on 2-kerroksinen, ala-
osastaan aumattu ja pulpettikatteinen, päällä 
on kapeampi satulakatteinen osa. Alakerran ik-
kunat ovat ristikarmilliset ja yläosa ruudutettu 

Pihlajaniemi, Reiskantie 26
 

Pihlajaniemi on pitkin nurkin salvottu, 1,5-ker-
roksinen, hyvin perinteinen pohjalaistupa. Run-
ko on hieman illo ja vuoliaisrakenteinen, hirttä 
ylös asti. Ikkunat ovat pääosin ristikarmillisia. 
Kunto on varsin hyvä ja rakennus on säilyttänyt 
alkuperäiset piirteensä. Kuisti on pieni pulpet-
tikattoinen katos. Sijainti on komea, joen töy-
räällä. Pihapiirissä on joitakin taloa uudempia 
ulkorakennuksia. Päärakennus on rakennettu 
1700-luvun lopulla, remontti tehtiin 1970. Tilalla 
on ollut jokivarressa myös vesimylly.

jugend-tyyliin. Muuten talon ikkunat ovat T-kar-
milliset. Pihapiirissä on myös pitkä hirsi-lautara-
kenteinen punavalkoinen ulkorakennus. Kohde 
sijaitsee varsin näkyvällä paikalla, Närvijoen-
tien varressa. Rakennuksessa on toiminut myös 
kauppa. Taloa vastapäätä oli Närvijoen limunaa-
titehdas.

 

HEVOSTALLI

PUULIITERI VIISTOKATTO 
HIRRESTÄ, N. 15M PITKÄ

AITAT, 
RAK. 1912

LANTALA
NAVETTA

TALLI JA NAVETTA RAK 
1930-LUVULLA

VARASTO
KARJAKEITTIÖ

TALON SIIRTO 1911

KAMARI
KAMARI

KAMARI

KYLMÄ VARASTO

TUPA

SAUNA

PORTTI

KEHRÄÄMÖ

LANKAMYYMÄLÄ

HYYSKÄ

PORTTI

VARASTO

SAUNA/PUKUHUONE

3 HUONETTA
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HARJUNKYLÄ, METSÄKYLÄ, MURTOINEN

Harjunkylä

Harjunkylä sijaitsee Myötäisentien ja Närpiön ja Maalahden rajan välissä kulkevan Harjunkylän-
tien varressa. Varsinainen Harjunkylä sijoittuu vajaan kahden kilometrin pituiselle osuudelle 
Sarvinevantien ja Metsäkylään kulkevan Puustellinkankaantien välissä. Alueen rakennukset 

ovat sijoittuneet lähelle tienvartta ja peltoaukeita eikä juuri ole, alue on metsäinen. 

Viertola, Harjunkyläntie 61

Viehättävä, pieni 2-fooninkinen sijaitsee Harjun-
kyläntieltä nousevan pihapiirin perällä. Raken-
nus on hyvin alkuperäisessä kunnossa. Kahdes-
sa osassa rimalaudoitetun talon  ikkunat ovat 
6-ruutuiset ja alkuperäiset. Satulakattoisen yksi-
kerroksisen avokuistin päätykolmio on rimalau-
doitettu, kulmissa on kantikkaat tolpat ja etureu-
nassa yksinkertainen kaide. Käynti kuistille käy 
sivusta. Ovi on pieni, sininen ja vaakapaneloitu, 
päällä on 4-ruutuinen kamanaikkuna. Pihapiiris-
sä on  lisäksi kaunis yksittäisaitta ja muutama ul-
korakennus. Peltolan Jaakko on rakentanut ta-
lon 1876. Nykyään tyhjillään olevan talo on alun 
perin ollut laihialaisten piika- ja renkitupana. 

Perukka, Harjunkyläntie 94

Hieno kohde Harjunkyläntien alapuolella, vanha 
ja alueelle poikkeuksellinen rakennus. Pääraken-
nuksessa on vain yksi kerros, ikkunat ovat risti-
karmilliset. Talon pitkän sivun reunoissa ikkunat 
ovat pareittain. Rakennuksen keskellä on erit-
täin kapea satulakattoinen frontti ja väliseinien 
päätyhirret  ovat lähellä toisiaan. Etupuolella on 
matala avokuisti, jonka päätykolmio on pysty-
verhoiltu, kuistin kulmissa on pystytolpat ja kai-
teet kapeista pinnoista. Rakennus on vuodelta 
1867 ja siirretty nykyiselle paikalleen 1925, talo-
usrakennus on samalta vuodelta. Tila on kuulu-
nut samalle suvulle vuodesta 1820. Pihapiirissä 
on lisäksi 2-osainen aittarakennus. 
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Metsäkylä 

Metsäkylä sijaitsee Niemenkylän länsi- ja luoteispuolella. Niemenkyläntie kulkee asumattoman 
metsätaipaleen läpi ja Metsäkylä alkaa Niemenkyläntien muuttuessa Metsäkyläntieksi. Sa-
moilla paikkeilla haarautuu Närvijoen suuntaan, lounaaseen kulkeva Hautamäentie, jonka al-

kupäästä haarautuu Karhunkankaantie. Metsäkylässä asutus sijoittuu pääosin pitkän Metsäkyläntien 
varteen, joka kulkee varsin suoraviivaisesti lounais-koillissuunnassa Vaasantielle. Kuten Niemenkylän, 
on myös Vaasantien päässä pitkähkö asumaton metsätaival. Asutus sijoittuu metsätaipaleiden väliin 
tasaisesti. Tien itäpuolella on iso metsikköalue ja länsipuoli on peltoaukeaa. Talot sijoittuvat pääosin 
lähelle tietä, mutta harvoin siihen kiinni, yhtenäisiä rakennusalueita ei ole. Alueen metsäisyyden ja 
harvahkon rakenteen vuoksi talot näkyvät harvoin ryhmittyminä. Metsäkylän kolme pyramidikattois-
ta taloa ovat alueen erikoisuus, vastaavia ei esiinny muualla kuin Metsäkylässä, suunnittelija on il-
meisesti kaikissa sama. Metsäkylässä, Hautamäen- ja Karhunkankaantien alkupäässä ovat Jurvan hie-
noimmat kiviaidat.

Metsälehto, Metsäkyläntie 306

Intiimiin sisäpihaan on käynti Metsäkyläntien 
puolelta. Metsälehto on viehättävä, pieni, pit-
kin nurkin salvottu hirsitupa. Se on rakennettu 
1930-luvulla ja peruskorjattu 1974. Ilmeisesti jäl-
keenpäin lisätty tai ainakin remontoitu, pulpet-
tikattoinen pieni kuisti on hauskan vihreä ja so-
pii kokonaisuuteen hyvin. Pihaa kahdelta sivulta 
kiertävä hirsi-/lautarakenteinen ulkorakennus-
kokonaisuus on äskettäin punamullattu. Koko-
naisuus on kaunis ja siisti. 

Salomaa, Metsäkyläntie 279

Näyttävä jugend-tyylinen päärakennus sijaitsee 
näkyvällä paikalla, peltoaukean reunassa, kiinni 
Metsäkyläntiessä. Se on rakennettu 1936 ja pe-
ruskorjattu 1996. Nykyisen omistajan setä, Juu-
se Kahra on rakennuttanut talon. Suuri hirsirun-
koinen talo on salvottu lyhyin nurkin ja vuorattu 
peiterimalaudoituksella. Jugend-tyyppiset ik-
kunat on jaettu koristelistoin pienempiin osiin. 
Tien puolella katossa on jyrkkä satulakattoinen 
frontti, pienin kissinpenkein. Myös sisäpihan 
puolella on vastaavanlainen frontti ja sen ala-
puolella aumattu pulpettikattoinen kuisti, jonka 
yläosa on koko matkalta ikkunaa. Pihaa kiertää 
hyväkuntoinen hirsi-/lautarakenteinen ulkora-
kennus, jossa on erikoiset jugend-ajan moni-
ruutuiset ikkunat. Puutarha on hyvin hoidettu 
ja kokonaisuus siisti ja näyttävä. Metsäkyläntien 
toisella puolella avautuu komea peltomaisema 
useine tilaan kuuluvine ulkorakennuksineen. 
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Hakko, Metsäkyläntie 346

Erikoinen, ilmeisesti useammassa osassa raken-
nettu talo, jonka ”pääosa” on pyramidikattoi-
nen ja kuisti pulpettikatteinen, sivusiipi taas sa-
tulakattoinen. Sivuosat on ilmeisesti perustettu 
paaluille. Talo on rakennettu 1930-luvun puoli-
välissä ja tila on lohkottu Lehtimäen tilasta. Mo-
nimuotoinen talo on hyväkuntoinen ja tontti 
poikkeuksellinen. Koko tonttia ja sille koivuku-
jalta johtavaa pihatietä kattaa tasainen nurmik-
ko, seassa hienoja, suuria istutusalueita. Pihapii-
rissä on myös muutama punainen ulkorakennus, 
jotka nekin ovat hyväkuntoisia. 

Tiala, Metsäkyläntie 452

Tialan rakennukset ovat valtion rakentamia 
1800-1900 luvun taitteessa ja talossa on asunut 
sotilasvirkamiehiä. Viimeiset valtion maat seu-
dulta on vasta hiljattain myyty. 

Päärakennus on pitkä, hyvin perinteinen poh-
jalaistalo, jossa on kaksi pientä satulakattoista 
kuistia ja kuisteilla ilmeisesti alkuperäiset kalan-
ruotolaudoitetut pariovet. Niiden päällä olevat 
koristeet ovat ilmeisesti myöhempää lisää. Pihaa 
kiertää hyväkuntoinen L-mallinen ulkorakennus. 

Mieltylä, Metsäkyläntie 490

Entiseen Metsäkylän kouluun on nykyisen omis-
tajan toimesta tehty mittava remontti ja se on 
nykyään asuinrakennus. Omistaja asuu pihapii-
rissä olevassa 1950-luvulla rakennetussa koulun 
lisärakennuksessa ja koululla asuu vuokralaisia. 
1900-luvun alussa rakennettu koulu on leveäh-
kö, rungoltaan matala ja leveä ja erittäin kor-
keakattoinen. Piha on laaja ja asfalttipintainen, 
koulumaisuus pihapiiristä on jo hävinnyt. Met-
säkylän kouluna toiminut rakennus on valmis-
tunut vuonna 1924 ja lisärakennus 1956. Opetus 
päättyi 2002 ja mittava remontti tehtiin 2003. 
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Luhtala, Metsäkyläntie 537

Ryhdikäs ja perinteinen 1,5 kerroksinen pohja-
laistupa sijaitsee lähellä tietä Metsäkylän vanhan 
kaupan vieressä. Pihapiiriä kiertää pitkä puinen 
ulkorakennuskokonaisuus. Talo on tyhjillään/va-
paa-ajan asuntona, mutta erittäin hyvässä kun-
nossa. Komea 2-kerroksinen kuisti on varsin so-
pusuhtainen. 

Hietikko, Metsäkyläntie 640

Päärakennus on varsin perinteinen, 1,5-kerrok-
sinen pohjalaistalo, jonka keskellä on poikittain 
täyskorkea kuisti. Kuisti on iso ja synnyttää vai-
kutelman lisäsiivestä. Pihapiiriä kiertävät pu-
navalkoiset piharakennukset ja pihapiiri näkyy 
kauas ja on siten merkittävä osa maisemaa. Ra-
kennuksen on rakentanut omistajan isoisä Juho 
Nyysti. Rakennus on nykyään vuokra-asuntona.

Metsäranta, Metsäkyläntie 689

Pyramidikattoisen, kaksikerroksisen ja kuution 
mallisen rakennuksen alakerran ikkunat ovat 
täyskorkeat ristikarmilliset ja ylhäällä neliön mal-
liset. Ikkunan pielilaudat on koristeltu Jurvassa 
yleisesti esiintyvällä viiva-piste-viiva koristeleik-
kauksella. Katon kahdella lappeella on kolmion 
malliset koristeikkunat. Kuisti on pieni avokuisti, 
jonka satulakatto on edestä aumattu. Pihapiiris-
sä on muutakin rakennuskantaa, aitta ja suuri ul-
korakennuskokonaisuus,  pihapiiri näkyy hienos-
ti Hautamäentielle. Tontti on Metsäkyläntieltä 
näkymättömissä, peltoaukion reunalla pienessä 
metsikössä. Rakennus on komein ja autenttisin 
esimerkki Metsäkylän pyramiditaloista. 
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Uusi-Hautala, Uitontie 11

Uusi-Hautala on perinteinen pohjalaistalo Ui-
tontien alussa. Runko on ilmeisesti vanha, pitkin 
nurkin salvottu. Täyskorkean umpikuistin keski- 
ja yläosa on vaakapaneelia, ikkunat ristikarmilli-
set ja haukkaklasit 2-ruutuiset. Pihapiirissä on li-
säksi useita hirsisiä ulkorakennuksia. 

 

Alamäki, Karhunkankaantie 31

Alamäki vuodelta 1949 on nykyisen omistajan 
isän, Eino Kallion rakentama ja kolmas Metsäky-
län pyramidikattoisista taloista. Taloon on teh-
ty täydellinen remontti 2006-2010 ja pinnat ja 
ikkunat on uusittu kokonaan, mutta rakennuk-
sen muoto ja kokonaisuus on säilynyt. Pihapii-
rissä on myös muuta rakennuskantaa. Toinen ul-
korakennus vuodelta 1949 käsittää aitan, tallin, 
talliladon ja varaston. Toisessa, joka on vuodel-
ta 1951, on navetta, karjakeittiö, sauna, heinäla-
to ja liiteri. 

Kallio, Karhunkankaantie 41
 

Kallio on perinteinen pohjalaistupa. Sen leveäh-
köllä, matalalla kuistilla on keskellä pulpettikat-
toa satulakatteinen frontti. Pihapiiri on rehevä, 
hyvin hoidettu ja kehämäinen. Edessä olevaa 
peltoa rajaavat Jurvan merkittävimmät kiviaidat, 
joita on useita satoja metrejä. Talo on rakennettu 
vuonna 1914, edellinen päärakennus oli pihatien 
päässä, jossa on nykyään uusi asuinrakennus. Ta-
lon on rakentanut Nestori Kallio. Taloon on jossain 
vaiheessa uusittu ikkunat, muurit ja katto. Hyvä-
kuntoisessa L-mallisessa ulkorakennuksessa on 
useampi läpikulku. Tien toisella puolella on yk-
sittäinen  aitta ja lato. Navetta on vanha, talli, lii-
veri, sauna ja veranta ovat vuodelta 1947, aitta on 
siirretty pihapiiriin. Pihapiiristä on purettu yksi ait-
ta ja pieni hirsirakennus sekä veräjät. Nestori Kal-
lio oli kunnallis- ja seurakunta-aktiivi ja talossa on 
pidetty paljon hengellisiä kokouksia.

UITTO, Hautamäentie n. 47

Uiton vanha päärakennus on näyttävin Uiton-
tien loppupään kohteista. Se on rakennettu 
1800-luvulla ja ollut tyhjillään n. 20 vuotta. Uiton 
rakennuskokonaisuuteen kuuluu runsaasti ulko-
rakennuksia ja näyttävä, alueelle epätyypillinen 
kaksfooninkinen päärakennus. Sen runko on le-
veä, ilmeisesti levennetty. Vanha pitkänurkkai-
nen puoli on tienpuolella ja levennys, lyhytnurk-
kainen tai lautarakenteinen, sisäpihan puolella. 

Ikkunoita on pitkillä sivuilla runsaasti ja ne ovat 
T-karmillisia. Sisäänkäyntejä on kaksi eikä niihin 
liity kuistia. Kohde on kylmillään, päärakennus 
on kuitenkin ryhdikäs. Ulkorakennuksia on use-
ampia, kaikki hirttä tai lautaa ja ne kiertävät pi-
haa kaarevasti. Pihapiiri on viihtyisä, tontti nou-
see Uitontietä korkeammalle. 
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Murtoinen

Murtoinen sijaitsee Sarvijoen lounais-länsipuolella, Maalahden rajan tuntumassa. Asutus ja vil-
jelymaat keskittyvät lähinnä Maalahden rajalta alkavan ja sen suuntaisesti kulkevan Ala-Mur-
toisentien, ja Sarvijoelta metsän läpi kulkevan Murtoisentien varsille. Tiet kohtaavat Sarven-

loukolla, Murtojoella ja Murtoisentien asutus alkaa siitä.  Rakennukset sijaitsevat pääosin lähellä tietä 
ja pellot teiden länsipuolella, itäpuoli on metsikköä ja nevaa Sarvijoelle asti. Ala-Murtoisentieltä auke-
aa komea peltonäkymä aina Maalahden rajalle. Asutus on sangen harvaa, rakennukset ovat pääosin 
1900-luvulta, sen joka kymmeneltä.

Sarvela, Murtoisentie 343
 

Sarvela on merkittävä ja edustava kohde Sar-
venloukolla. Pihapiiriin aukeaa Murtoisentiel-
tä kaunis näkymä, kun pihaan johtavaa vanhaa 
tietä reunustavat useat ulkorakennukset. Kieva-
rinakin toiminut päärakennus on perinteinen 
1,5-kerroksinen, varsin alkuperäisessä kunnos-
sa oleva pohjalaistupa. Pysty peiterimalaudoi-
tus on lisätty äskettäin ja pulpettikattoiseen avo-
kuistiin on tehty frontti. Väritys on perinteinen, 
ikkunat 6-ruutuiset ja haukkaklasit 3-ruutuiset. 

Sarvela on vanha sotilasvirkatalo ja rakennet-
tu paikoilleen 1800-lopussa. Talo on toiminut 
joskus postina ja ollut kulkijalle tärkeä etappi. 
Talo on säilynyt myös sisätiloiltaan hyvin alku-
peräisenä. Taloa on kunnostettu perinteitä kun-
nioittaen. 

Muita pihapiirin vanhoja rakennuksia ovat 
kahden hevosen talli, otsalutti ja riihi.  Sauna ja 
ulkorakennus ovat mahdollisesti 1950-luvulta. 
Pihapiirin kasvillisuus on runsasta ja puutarha 
on taidokkaasti hoidettu. Ympäristöstä löytyy ki-
viaitoja.

Suila, Niemelä, Murtoisentie 435

Suila on kaunis, sopusuhtainen ja alkuperäises-
sä kunnossa oleva 1,5-kerroksinen, pitkänurk-
kainen pohjalaistupa. Se on rakennettu 1913, 
peruskorjaus tehtiin 1993. Rakennus on hyvässä 
kunnossa ja asumaton. Pihapiiri on nurmikentän 
ympäröimä ja pitkänomainen. Pihatien toisella 
puolella on pitkähkö ulkorakennusrivi. Raken-
nusten välistä kulkee pihatie. Pihatien päässä 
sijaitsee tilan varsinainen päärakennus, joka on 
1950-luvulta. 
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Rättimäki, Murtoisentie 486

Perinteinen mummonmökki, jonka täyskorkea 
kapea kuisti sijoittuu rakennuksen keskelle. Ik-
kunat ovat ristikarmilliset. Kivijalka on hyvin 
matala, piha kaipaisikin kuorintaa perustusten 
ympäriltä. Pihapiirissä on lisäksi L-mallinen, pin-
takäsittelemätön, lautarakenteinen ulkoraken-
nus. 

Rättimäki on kiinnostava paikallisen raken-
nusmiehen näyte omasta kodistaan, rakennettu 
1931. Talon ovat rakentaneet Frans ja Vilma Rätti. 
Frans Rätti oli kirvesmies, joka kulki polkupyöräl-
lä rakentamassa taloja aina Maalahtea myöten. 
Hän oli rakentamassa myös Sarvijoen osuus-
kauppaa 1940-luvulla.

Murtoinen, Ala-Murtoisentie 102

Pitkä ja hieman illo eli ylöspäin levenevä, suuri 
pohjalaistupa sijaitsee näkyvällä paikalla poikit-
tain Ala-Murtoisentiehen nähden. Rakennus on 
pitkä ja 1,5-kerroksinen, länsireunassa on satula-
katteinen frontti. Väritys on perinteinen, pääty-
kolmiot ja frontit ovat valkoisia. Kuisti on erikoi-
nen, keskellä on täyskorkea satulakattoinen osa, 
jonka molemmilla puolilla on pulpettikattoiset 
osat. Sisäänkäynti on ainoastaan tien puolei-
sessa pulpettikattoisessa osassa. Täyskorkea osa 

on täysin umpinainen alaosastaan, vain ylhäällä 
on ikkuna , samoin toisessa pulpettikattoisessa 
osassakin. 

Talon vanhin osa on rakennettu 1776, lisära-
kennettu 1923 ja  peruskorjattu 1996. Talon on 
rakentanut Mikko Murtoinen ja niistä ajoista läh-
tien talo on ollut suvun omistuksessa. Kuistin 
ikää on vaikea arvioida. 1990-luvun kunnostus 
on tehty kohtuullisen hyvin, talon historiallinen 
henki on säilytetty. Pihapiirissä on päärakennuk-

sen lisäksi poikittain taloon suuri, T-kirjaimen 
mallinen ulkorakennuskokonaisuus, joka on 
hirttä ja lautaa. Tämän lisäksi löytyy pieni, mah-
dollisesti tallirakennus. Ulkorakennukset vaikut-
tavat iäkkäiltä. Kohde on tyhjillään ja pihapiiri 
villiintynyt, ulkorakennukset kunnoltaan heiken-
tyneitä. Murtoinen on erittäin arvokas kohde, 
joka vaatisi nopeita toimia.  
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SARVIJOKI

Sarvijoen kylä sijaitsee Jur-
van luoteiskulmassa, Laihi-
an ja Maalahden rajoilla. Jur-

van keskustan ja Sarvijoen väliin 
jää laaja, pieniä asutusryppäitä lu-
kuun ottamatta asumaton, metsäi-
nen selänne. Kulkuyhteys on kui-
tenkin hyvä, tie Jurvasta Vaasaan 
kulkee suoraan Jurvan keskustas-
ta Sarvijoen lävitse. Vanhat kanta-
talot kuten Kinnari, Risku ja Sariola 
ovat edelleen vanhoilla paikoillaan. 
Lähes kaikki vanhat tilat sijaitsevat 
Sarvijoen, Poolan ja Luhtaantien länsipuolella ja uudempi asutus on kes-
kittynyt itäpuolelle ja kauemmaksi teistä. Kylän länsipuolella aukeavan 

metsikön reunassa on jonkin verran asutusta. Itäpuolella peltoalueet ovat 
epäsäännöllisempiä eivätkä talot sijaitse yhtä säännöllisesti. Asutus ei kui-
tenkaan itäpuolellakaan ole karannut montaakaan sataa metriä kantatiestä 
kauemmaksi. Sarvijoen keskus on rakentunut Poolantiellä sijaitsevan Sario-
lan talon ympärille, paikkaan joka on ilmeisesti alkuperäinen Sarvelan kan-
tatalon paikka. Sariolan talo sijaitsee eräänlaisessa solmukohdassa, kylän 
korkeimmalla paikalla. Sariolan talon pohjoispuolella sijaitsevat muut van-
hat kantatalot kuten Risku ja Kinnari, kylän eteläpäähän sijoittuvat Sarve-
lasta aikoinaan lohkotut tilat. 

Sarvijoen kylä alkoi muodostua 1500-luvulla, ensin riistamaina laihia-
laisille erämiehille. Vanhimmista Laihian kartoista löytyy merkintä järves-
tä ja pienestä joesta, joka virtaa Maalahden kautta mereen. Joen nimi oli 
aluksi Sarva, mutta muuttui 1600-luvulla Sarvijoeksi. Kylän asutus juontaa 
1600-luvun alkuun, jolloin muutamia yksittäisiä isäntiä yritti onneaan alu-
eella, ilmeisesti ensimmäisenä Rättilän alueella. Sarvijoki oli Laihian kylä-
nä vuoteen 1800, kyläjumalanpalvelukset kuitenkin aloitettiin Alasen talon 
pikkutuvassa jo 1740-luvulla ja ensimmäinen rukoushuone valmistui 1779. 
Siirtyminen Jurvan seurakuntaan vuonna 1800 ei tapahtunut kivuttomas-
ti. Kiistaa oli sekä Laihian että Jurvan kanssa. 1895 Matti Rätin talossa pää-
tettiin kiertokouluhuoneen rakentamisesta Sarvijoen kylään. Ensimmäinen 
koulurakennus rakennettiin 1900-l alussa ja uusi 1952. Parhaimmillaan kou-
lussa on ollut yli 100 oppilasta. Asukkaita Sarvijoella on parhaimmillaan ol-
lut noin 2000, nyt enää vajaa 400. Koulu on lakkautettu ja lapset käyvät 
koulussa Maalahden Kolinan koululla. Koulurakennuksessa on nykyään päi-
väkoti ja kansalaisopiston toimintaa. Vielä 2010 kylässä oli oma pankki ja 
kauppa, nyt molemmat on jo lopetettu. 

Kartassa Pålackin (Poolan) talon tilukset vuonna 1772. Maanmittari C. F. 
Stierwald. Kansallisarkisto E36 4/1. Kuva Riitta Jaakkola
Alhaalla sisääntulo Sarvijoen kylään etelästä Jurvan kirkonkylästä on vaikut-
tava. Tienvartta kehystävät useat perinteiset pihapiirit.
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Koivisto, Luhtaantie 53

Koivisto on siirretty Poolan ja Luhtaantien riste-
yksestä nykyiselle paikalleen 1920-luvulla. Koi-
viston vanha pihapiiri on hieno, vanha päära-
kennus on tyhjillään. Suurta, täyskorkeaa kuistia 
lukuun ottamatta, täysin päreillä verhottu poh-
jalaistupa on 1,5-kerroksinen, ikkunat pääosin 
ristikarmilliset, haukkaklasit 3-ruutuiset, pääty-
kolmioissa 6-ruutuiset. Kuisti on täyskorkea ja 
hyvin leveä, ovi sijaitsee kuistin reunassa. Kuisti 
on paneloitu alahelmaa lukuun ottamatta vaa-
kaan. Toisessa päätykolmiossa on mm. Koski-

Vuorela, Kirkkotie 38

Talon on rakentanut Aukusti Vuorela, se on nyky-
ään asumaton ja siinä on asuttu vakituisesti vii-
meksi 1971. Asuinrakennus on poikkeavan mal-
linen, lyhyt, mutta varsin korkea. Toinen kerros 
ei kuitenkaan ole aivan täyskorkea, ikkunat ovat 
vain 4-ruutuiset. Kuisti on täyskorkea ja kapea. 
Rakennus on hyvässä kunnossa, hiljattain pinta-
käsitelty ja katettu. Pihapiirissä ei ole muita ra-
kennuksia. Rakennus sijaitsee varsin metsäisellä 
tontilla, mäennyppylällä, kylätien varressa.

Laitinen, Luhtaantie 65

Pienehkö tupa on 1800-luvun puolelta ja säily-
nyt erittäin alkuperäisessä ja hyvässä kunnossa 
sekä edelleen asuinkäytössä. Myös sisätilat ovat 
hyvin alkuperäiset. Täyskorkeasta, lautarakentei-
sesta lisäosasta on sisäänkäynti taloon. Tämä osa 
on joko kokonaan tai osittain myöhempi lisä. 
Rakennuksen ikä ei ole tiedossa, se on siirretty 
1920 Granholmista Murtoisista, tila on lohkottu 
Ihamäestä. Rakennusaikaan tilaa isännöi Mau-
ri Ihamäki. Piha sijaitsee pienen mäen päällä ja 
kahdelta sivulta sitä kiertää siisti ulkorakennus-
kokonaisuus. Pihapiiriä on  aikoinaan kiertänyt 
aita. Ulkorakennukset ovat 1920-luvulta. 

mäen alueelle tyypillinen säteittäinen eli sulka-
laudoitus. Pihapiirissä on myös muita vanhoja 
hirsisiä rakennuksia, kuten hienossa kunnossa 
oleva pariaitta, pieni kapearunkoinen yksit-
täisaitta ja pitkä hirsinen varastorakennus, jos-
sa on lautarakenteinen puisola. Kohde on ollut 
tyhjillään ilmeisesti jo pitkään, piha on 2-osainen 
ja toisessa osassa on 1963 rakennettu pääraken-
nus, jossa omistaja asuu. Talo on säilynyt suvus-
sa, vanha osa on ollut tyhjillään vuodesta 1991.

Ilona Seppälä
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Sariola, Poolantie 25

Sariola seisoo komeasti mäenkumpareella, ky-
län muita taloja korkeammalla erottuen ympä-
ristöstään. Kaksfooninkinen päärakennus on 
rakennettu 1836, sen on rakentanut Herman 
Jaakonpoika Sarvela. Rakennus on erityisen illo 
eli ylöspäin levenevä. Kuisti on rakennettu pe-
ruskorjauksen yhteydessä 1990, rakennuksen 
julkisivussa erottuu ulkopuolelle tehty eristys. 
Piharakennukset, varasto-puusuoja-sola, na-
vetta (nyk. kanala) ja talli-aitta on rakennettu 
1920-luvulla. Portinpielessä oleva aitta on vuo-
delta 1754. Piha on ollut aidattu, sisäänkäynti on 
ollut portista, porttikivet ovat edelleen paikal-
laan. Pihapiiri on säilynyt perinteisessä asussa ja 
pihapiirin lukuisat ulkorakennukset ovat hyvä-
kuntoisia. 

Onnenlehto/Peräkääly, Poolantie 172

Talo on rakennettu 1920-30-lukujen taitteessa. 
Pienessä hirsipintaisessa tuvassa on lautaraken-
teinen täyskorkea, hyvin kapea kuisti. Runko-osa 
on satulakatteinen ja ikkunat 6-ruutuiset. Kuistin 
etureuna on voimakkaasti aumattu. Sivuseinällä 
on T-karminen ikkuna ja edessä ainoastaan ovi. 
Kohde on hyvin alkuperäisen oloisessa kunnos-
sa ja alueelle varsin poikkeava. Hyväkuntoinen ja 
mielenkiintoinen vapaa-ajan rakennus. 

Järvelä, Poolantie 161

Hieman Sarvijoen keskustasta syrjässä sijaitse-
van tilan päärakennus on perinteinen pohjalais-
talo. Pihapiiriä kiertää ulkorakennuskokonaisuus 
ja pihassa on myös vanha aitta. Järvelä on ra-
kennettu 1850-luvulla ja puolet talosta siirretty 
1920-luvulla Vaasasta tai Ihamäestä. Tällöin isän-
tänä on ollut nykyisen omistajan paappa, he-
rastuomari Oskari Järvelä. Talossa on asunut 12 
sukupolvea samaa sukua. Taloon on tehty perus-
korjaus 1977, tupa on sisältä alkuperäinen uunia 
lukuun ottamatta. Pihapiirin aitta on vuodelta 
1814, ei tiedetä milloin ja mistä siirretty. Kärry-
sola on vuodelta 1859. Ulkorakennuksessa on 
navetta, lato, talli ja varasto-osa. Tien toiselta 
puolelta on aikoinaan purettu riihi ja aita on ai-
koinaan kiertänyt pihapiirin.

Hartvik, Sarvijoentie 731

Hartvik on rakennettu 1900-luvun alussa. Taloa 
ovat aikoinaan asuttaneet Hartvikit, joiden isä, 
poika ja tytär olivat räätäleitä. Kun nuorin Hart-
vikin lapsista lähti vanhainkotiin, tila liitettiin jäl-
leen osaksi Kinnarin päätaloa. Hartvik on pie-
nempi, kapeampi, matalampi ja lyhempi kuin 

Kinnari, kuitenkin pitkin nurkin salvottu, puna-
valkoinen ja 1,5-kerroksinen. Kivijalka on beto-
noitu. Pihapiiri ja sen rakennukset ovat hyväs-
sä kunnossa. Yhdessä viereisen Kinnarin kanssa 
Hartvik muodostaa hienon kokonaisuuden. 
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Risku, Sarvijoentie 701

Katso sivu 41-42

Kinnari, Sarvijoentie 731

Kinnarin pihapiiri on neliömäinen. Sen kolmella 
sivulla on asuinrakennus, laaja pihapiiri aukeaa 
Sarvijoentielle. Nykyinen päärakennus on raken-
nettu 2001 ja sovittuu kokonaisuuteen. Molem-
milla sivuilla on vanhat asuinrakennukset, Kinnari 
ja Hartvik.  Kinnari on suuri, korkea ja pitkänurk-
kainen, 1,5-kerroksinen pohjalaistalo, jossa on säi-
lynyt luonnonkivijalka. Kuisti on pieni ja matala, 
satulakattoinen umpikuisti rakennuksen keskellä. 
Runko on salvottu pitkille nurkille ja se on pituu-
den lisäksi varsin korkea, talon kokoon nähden 
haukkaikkunat ovat pienet. Ikkunat ovat vanhat, 
ristikarmilliset, päädyssä alhaalla on 6-ruutuinen 
ikkuna, päätykolmiossa keskellä haukkaikkuna, 
joka vaikuttaa sekin päädyn kokoon nähden pie-
neltä. Aukotukset ovat kuistin puoleisella julkisi-
vulla epäsäännölliset. Takapihan puolella ikkuna-
rivistö on säännöllinen, talon keskivaiheilla oleva 
yläikkuna on 4-ruutuinen. Rakennus on vuorat-
tu yhtenäisellä peiterimalaudoituksella kauttaal-
taan. Kinnari on tyhjillään.

Kinnari on yksi Sarvijoen kantataloista, ti-
lan nimeksi vakiintui Kinnari 1600-luvun lopulla. 
1700-luvun alkukymmenillä talo oli tovin autiona 
ja omistajasuku vaihtui. Nykyisellä suvulla se on 
ollut vuodesta 1775, jolloin se samaan aikaan pa-
lasi myös alkuperäiselle suvulle, joten nimi säilyi.  
1920-luvulla talossa on pidetty kauppaa ja vanhat 
ihmiset muistelevat, että Kinnari oli kuin kaupun-
ki, kun talon ympärillä oli aikoinaan paljon talous-
rakennuksia ja torppareiden taloja. 1960-luvulta 
2000-luvulle vanha päärakennus oli kesäkäytös-
sä. Uusi päärakennus rakennettiin vuonna 2001. 

HARTVIK
PUULIITERI

NAVETTA
LAMPOLAÖLJYSOLA

HEVOS-
TALLI

HEINÄLATO

PIKKU-
SOLA

MAASOLA

HIRSILATO

KAMARI

PORSTUA

TUPA

PUULIITERI

SAUNA
KIUAS

PUKUHUONE
RIIHI

KINNARI - HARVIK

Eerik Kinnarin, s. 1933 muistikuvien mukaan tehty 
piirros kuvaa Kinnarin pihapiiriä ja sen  rakennuk-
sia 1950-luvun alussa.
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Rätti, Sarvijoentie 674

Rätti on yksi alueen hienoimmista pääraken-
nuksista, komea 1,5 kerroksinen pohjalaistalo. 
Se on rakennettu vuonna 1930 ja talossa on pi-
detty myös koulua. Päärakennuksessa on suu-
ri täyskorkea kuisti, sisäänkäynti on sen sivussa. 
Julkisivussa on hienoja yksityiskohtia, kuten ka-
tonrajassa kulkeva koristefriisi. Ikkunat ovat ris-
tikarmillisia ja pielissä on sorvatut koristeet. Ik-
kunoiden alapuolella on koristepanelointi. Rätti 
sijaitsee Sarvijoentien välittömässä läheisyydes-
sä, huomattavasti tienpintaa alempana, metsit-
tyneellä tontilla. Se on ollut tyhjillään jo pitkään, 
kunto on kuitenkin kohtalainen. Rakennus muis-
tuttaa tyyliltään Jurvan kirkonkylän Kangastien 
Tuomisen ja Kankaan taloja. Entinen omistaja oli 
Eemeli Kangas.

Ristimäki, Sarvijoentie 673

Ristimäki on Sarvijoen helmi, kaunis ja avara pi-
hapiiri Sarvijoentien varressa, pellon laidassa. 
Päärakennus on suuri, komea ja hyväkuntoinen 
pohjalaistalo, jossa on korkea ja leveä kuisti. Ra-
kennus sijaitsee rinteessä, peltojen reunamil-
la ja tila näkyy kauas. Päärakennus muistuttaa 
tien toisella puolella olevaa Rätin päärakennus-
ta. Ikkunat ovat T-karmilliset, yläosa on jaettu 
pystypuitteella kahteen osaan. Kuistissa on frii-
sikoristelu ja ikkunoiden alla koristepanelointia. 
Ristimäki on erittäin alkuperäisessä ja hyvässä 

kunnossa, vaikka tyhjillään. Pihapiirissä on pää-
rakennuksen lisäksi paljon muita rakennuksia, 
mm. komea luhti, yksittäisaitta ja pitkä hirsi/se-
menttitiilinen ulkorakennus, jossa on alikulku.

Päärakennus on rakennettu 1800-luvulla, 
peruskorjaus  tehtiin 1980. Ristimäki on vanha 
sukutila, sen alkuperäinen nimi on ollut Rätti. 
Tilalla pidettiin karjaa vuoteen 1995. Tila on asu-
maton, rakennuksista kuitenkin huolehditaan ja 
maata viljellään.
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Vanha Tainuun kartanon (Mäki-Tainus) päärakennus 1976-77. Edessä Matti 
Tarkkanen, Lalli Tarkkanen ja Vesa Mäntylä. Valokuvaaja Oiva Hannula. Kuva 
Lalli Tarkkanen
Tainus-järven rantoja ja Vuorusluoman talo sekä Tainuun torppa maanmitta-
ri C.F. Stierwaldin laatimassa kartassa vuodelta 1753. Kansallisarkisto E36 7. 
Kuva Riitta Jaakkola

TAINUSKYLÄ

Tainuskylä Jurvan keskustan koillis- ja itäosassa on kehittynyt entisen 
Tainusjärven ympärille. Kuivatun järven itäpuolelta Laihialle kiertää 
Tainuskyläntie ja länsipuolella Koskenkorvantiestä ennen Tainusky-

läntietä haarautuva Ruottinpuoli, joka yhdistyy järven poikki kulkevan Jär-
vitien sekä järven pohjoispään kiertävän Pukkilantien kautta. Tainuskylä on 
korkokuvaltaan melko tasainen, metsien ympäröimä, entinen järvenpohja 
erottuu tasaisena, laajana viljelysalueena. Harvahko asutus on keskittynyt 
hyvin lähelle teitä, erityisiä asutuskeskittymiä ei ole ja asutusta rajaavat laa-
jat metsikköalueet. Siellä täällä asutuksen liepeillä näkyy komeita kiviaitoja. 
Tainuskyläntien vanha rakennuskanta on pääosin 1900-luvun alusta. Ruot-
tinpuolen asutus on vanhempaa, mutta vanhoja rakennuksia ei juuri enää 
ole tai ne on muokattu voimakkaasti. 

Kivikaudella Tainuskylän paikalla on ollut merenlahden ranta, useita 
muinaisjäännöksiä onkin löydetty tuolta ajalta. Meren vetäydyttyä muo-
dostui kalaisa Tainusjärvi. Sen kalastusoikeuksista riideltiin 1600-luvulla 
laihialaisten ja ilmajokisten kesken. Ensimmäinen maininta pysyvästä asu-
tuksesta löytyy 1600-luvun lopulta. Vanhimmat talot Tainus ja Vuorusluo-
ma olivat yhdistettyinä Tainuun tilaksi suurimman osan 1700-1900-luku-
jen välisestä ajasta. Tainuu  kasvoi 1800-luvulla järven kuivatuksen myötä 
merkittäväksi tilaksi. Kuivatuksen aloitti kalparitari Gustaf Adolf Hobin, joka 
osti tilan ja järven 1792. Järven pintaa saatiin laskettua, jolloin rantamais-
ta saatiin viljelysmaata. Tainuskylän asutus laajeni 1800-luvulla Tainuun ta-
lon torppareiden myötä. Hobin myi Tainuun tilan Suomen Talousseuran sih-
teerille C.G. Böckerille, jolta se joutui myöhemmin Suomen Talousseuralle. 
Järven kuivatusta jatkoi kansakoulunopettaja Antti Tarkkanen, joka osti Tai-
nuun talon järvineen 1875. Hän oli valistushenkinen ja yhteiskunnallises-
ti aktiivinen, etenkin kouluasioissa. Kun Jurvassa vitkasteltiin kansakoulun 
perustamisessa, Tarkkanen alkoi 1876 järjestää kansakouluopetusta tilal-
laan Tainuussa. Tilaa kutsuttiin Tainuun kartanoksi. Sen päärakennus siirret-
tiin n.1920 alkuperäiseltä paikaltaan 200-300 m päähän läheiselle mäelle. 
Tilan nykynimi on Mäki-Tainus, mutta vanha päärakennus on purettu.

1900-luvun alussa koko järven alalta voitiin jo korjata heinää. Jokake-
säiset heinähuutokaupat keräsivät heinän ostajia ympäri maakuntaa. Lo-
pullisesti järvi kuivattiin viljelysmaaksi 1948. Tainuskylän merkittäviä työl-
listäjiä, maatalouden ohella, ovat olleet 1950-luvulla Vuorusluoman saha 
ja nykyään Peltolan huonekalutehdas. Kylällä toimii erittäin vireä kyläyh-
distys, jonka ansiosta Tainuskylä valittiin vuoden eteläpohjalaiseksi kyläksi 

vuonna 2007. Lisätietoa kylästä saa 
sen kotisivuilta osoitteesta www.
tainuskyla.!  

Oma ihmisryhmänsä Jurvassa 
olivat ns. Laihian alustalaiset. He 
olivat alun perin Laihian torpparei-
ta, takametsien asukkaita. Kuiten-
kin heidät merkittiin 1800-luvun 
alkupuolelta asti Jurvan kappeli-
seurakuntaan, koska he asuivat lä-
hempänä Jurvan kuin Laihian kirkkoa, mutta kunnallisesti he kuuluivat Lai-
hiaan. Vasta 1944 Laihian-Jurvan raja piirrettiin lopullisesti, jolloin heidät 
kaikki siirrettiin Jurvan puolelle.
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Harjunpää, Tainuskyläntie 240

Tainuskylän vanha koulu on rakennettu 1928 ja 
sijaitsee Tainuskyläntien varressa, korkean kuu-
sirivistön takana. Pihaan ohjaa entinen portin 
paikka, josta on jäljellä komeat porttikivet. Ra-
kennus on pitkä satulakattoinen talo, jonka kes-
kellä on poikkipääty. Lyhyin nurkin salvotun, 
hirsisen perusrungon ikkunat on alaosistaan 
vaihdettu suuriin 1-osaisiin ikkunoihin. Toisessa 
päätykolmiossa on säilynyt alkuperäinen 6-ruu-
tuinen ikkuna. Sisäänkäyntejä taloon on kaksi, 
molemmin puolin on pienet, 1-kerroksiset kuis-
tit, toinen on pulpettikattoinen, toinen ilmei-
sesti alkuperäinen, on varustettu sisäkulman 
suuntaan aumatulla 2-lappeisella katolla. Raken-
nuksen päätykolmioissa on kissinpenkit. Kou-
lunkäynti päättyi vuonna 2000 ja entinen koulu 
on vapaa-ajan käytössä ja erinomaisessa kun-
nossa. Ikkunoita lukuun ottamatta kohde on säi-
lyttänyt historiallisen asunsa hyvin. Kyläseura on 
kunnostanut pihapiirin vanhan säkkikuivaajan, 
joka toimii nykyään tanssilavana. Päärakennusta 
vastapäätä on uusi huoltorakennus.

VUORUSLUOMA, Koskenkorvantie 501 

Vuorusluoman varressa, pääty Koskenkorvantiel-
le seisoo komea kaksfooninkinen Vuorusluoma. 
Hyväkuntoisen päärakennuksen pitkää sisäpihan 
julkisivua rytmittävät kolme satulakattoista kuis-
tia. Päärakennuksen alkuperäinen rakennusvuo-
si ei ole tiedossa, se on todennäköisesti siirretty 
paikalle 1900-luvun alussa. Vuorusluoman tilasta 
ensimmäinen maininta on vuodelta 1694, päära-
kennus on sijainnut ilmeisesti aina samalla paikal-
la. Nykyiseen kokoonsa päärakennus on laajen-
nettu 1928. Talon rakennutti Uuno J. Tarkkanen, 
joka peri talon isältään, kansakoulunopettaja 

Antti Tarkkaselta. Nykyiselle omistajalle talo siirtyi 
1986 sukupolvenvaihdoksessa. Peruskorjaus teh-
tiin 1952, jolloin rakennettiin kellaritilat ja keskus-
lämmitys. Pihapiirin ulkorakennukset tiilinavet-
ta, varasto, sauna ja puuliiteri ovat 1920-luvulta. 
Kaikki rakennukset ovat hyväkuntoisia ja pihapii-
ri hoidettu. Pihapiiri on osittain ollut aidattu vielä 
1920-luvulla. Varastorakennus ja komeasti ladot-
tu kiviaita rajaavat pihapiiriä Koskenkorvantien 
suuntaan. Pihapiirin reunalla on inventoitu perin-
nebiotooppi, jota ovat viimevuosina laiduntaneet 
lampaat. 
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Kyläkauppa, Tainuskyläntie 3

Vuonna 1935 rakennettu Tainuskylän entinen 
kauppa sijaitsee näkyvällä paikalla Tainuskylän-
tien ja Koskenkorvantien risteyksessä, metsit-
tyneellä tontilla. Liiketoiminta rakennuksessa 
päättyi 1970-luvun alussa, rakennus on tyhjil-
lään ja heikossa kunnossa. Se on menettänyt al-
kuperäisen ulkonäkönsä mineriittivuorauksen 
ja 1950-luvun ikkunoiden vuoksi. Rakennus on 
rungoltaan L-mallinen ja runko ilmeisesti lyhyt-
nurkkainen hirsikehä. Päädyissä on varsin voi-
makkaat katetut kissinpenkit. Räystäät on kote-
loitu umpeen. Kuisti on pieni ja satulakattoinen. 
Kuistissa on ilmeisesti alkuperäiset T-ikkunat, 
yläosa on jaettu pienempiin osiin. Rakennuk-
sen muut ikkunat ovat 1950-luvun pystykama-
nallisia ja Koskenkorvantien puoleisella sivulla 
on suuret liikeikkunat. Käynti liikehuoneistoon 
on sijoitettu rakennuksen kulmaan, joka sijait-
see teiden risteyksen suuntaisesti, alkuperäinen 
liikeovi on säilynyt. Pihapiirissä on päärakennuk-
sen lisäksi romahtamispisteessä oleva lautara-
kenteinen ulkorakennus ja piha on kasvillisuu-
den vallassa. 

Onkiniemi, Tainuskyläntie 80

Nykyinen päärakennus on rakennettu 1917 ja 
sen rakensi joko nykyisen omistajan paappa 
Jaakko Mäki tai Jaakon appi, Juho Onkiniemi, 
joka on asunut paikalla ennen. Rakennus on säi-
lynyt lähes alkuperäisenä. Sähkö on tullut taloon 
jo 1925, katto pellitetty 1974-75. Ulkorakennus 
on vuodelta 1926-27 ja siinä on navetta, vilja-
puori, heinälato, talli ja työtupa. Rakennus on 
ollut joskus myös kansakoulun käsityötupana. 
Piha on ollut ainakin tien puolelta aidattu ja sii-
nä on ollut puiset veräjät. Pihapiirissä pääraken-
nukseen poikittain on ollut pienempi tupa, joka 
on siirretty Törnävän museoalueelle 1940-50-lu-
kujen vaihteessa. 

Onkiniemi on hyvin autenttinen 1,5-kerroksi-
nen pohjalaistalo, yksi harvoja kylän taloja, jot-
ka sijoittuvat tien suuntaisesti. Kohde on säily-
nyt täysin autenttisena, malliltaan se on varsin  
perinteinen, kuisti on kuitenkin normaalia suu-
rempi ja komeampi. Kuistin alasosa on leveä, 
aumattu pulpettikattoinen ja siinä on kaksi si-
säänkäyntiä, yläosa on puolet kapeampi. Siinä 
on poikittain talon kattoon nähden oleva satula-
katto, räystäskulma on kevyesti aumattu. Sisään-
käyntien välissä on ikkunarivi ja samoin kuistin 
yläosassa. Päärakennus on peiterimalaudoitet-
tu, mutta kuistilla on leikitelty erisuuntaisin pa-
neelikentin, osa paneeleista on myös viistoja. Pi-
hapiirissä on lisäksi yhtenäinen L-mallinen tiili-/
puurakenteinen ulkorakennus. Kokonaisuus on 
yhtenäinen ja hieno. 



274   !   RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA TAINUSKYLÄ

Niemi, Tainuskyläntie 145

Niemen päärakennus on rakennettu vuonna 
1934 ja peruskorjattiin 1990-luvulla. Pääraken-
nus on sopusuhtainen, malliltaan varsin perin-
teinen 1,5-kerroksinen talo 1900-luvun alusta. 
Siinä on kapea, täyskorkea kuisti. Rakennus si-
jaitsee poikittain Tainuskyläntiehen nähden ja 
pihan vastapuolella on pitkähkö tiili- ja puura-
kenteinen ulkorakennus. Kokonaisuus on siisti ja 
hyväkuntoinen. 

Juhananmaa ”Jaskari”, 
Tainuskyläntie 288

Talo ei näy tielle, vaan tulijan vastaanottaa van-
hanajan puuveräjä. Pihapiirissä on hyväkuntoi-
sen mökin lisäksi kolme vanhaa hirsistä, pinta-
käsittelemätöntä ulkorakennusta. Kokonaisuus 
on erinomaisessa ja hyvin alkuperäisessä kun-
nossa ja puutarha hoidettu. Rakennus on va-
paa-ajan käytössä ja se pyritään säilyttämään 
mahdollisimman alkuperäisenä. Asuinrakennuk-
sen on rakentanut Jaakko Jaskari riihen hirsistä 
1910-1920-lukujen taitteessa. Rakennukseen ei 
ole tehty muutoksia. Pihasta on purettu savu-
sauna 30 vuotta sitten, portinalusta ja heinälato 
25 vuotta sitten. 

Kallio, Tainuskyläntie 618

Kallion päärakennus on komea, autenttisessa 
kunnossa säilynyt, 1,5-kerroksinen pohjalaistu-
pa. Päärakennuksessa on suuri, täyskorkea kuis-
ti, tien puoleisella julkisivulla satulakattoinen 
frontti. Rakennus on pintakäsittelemätön, mut-
ta hyväkuntoinen. Pihapiirissä on lisäksi pitkä ul-
korakennus ja 2-osainen hirsiaitta. Pihapiiri on 
suojaisella paikalla, etäämpänä tiestä, pihatien 
päässä. Pihapiiri on asumaton tai vapaa-ajan 
käytössä. 

RAKENNETTU
25V SITTEN SAUNA

PORSTUA
KAIVO

KUISTI

TUPA KAMARI

PUORI

TALLI/
PUUVAJA

VARASTO

HEINÄLATO

PORTINALUSTA

NAVETTA/
VARASTO SAVUSAUNA

PURETTU
30V SITTEN

PURETTU 25V SITTEN

Ilona Seppälä
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OSA III TULEVAISUUS

MAISEMANHOITO

Jokivarret, pihapiirit ja 
tienvarret

Vuosisatoja jatkuneen maanviljelyn leimaama 
avoin ja yhtenäinen viljelymaisema on arvokas-
ta kulttuuriympäristöä. Kurikassa viljelykset sijait-
sevat pääosiin jokilaaksoissa, kuivattujen järvien 
pohjilla ja luomien varsilla. Puusto erottaa joen 
sijainnin usein tasaisessa maisemassa. Jokivar-
teen rajautuvat viljelykset ovat olleet perinteises-
ti avoimia ja maisematila usein nykyistä laajempi. 
Rantavyöhykkeen laiduntamisen päätyttyä ja ran-
tametsien metsitysten myötä maisema on aikai-
sempaa suljetumpi, puolittunut ja näkymät vasta-
rannalle monin paikoin kasvaneet umpeen. 

Maisemanhoitoa ja raivausta tarvitaan, se on kui-
tenkin tehtävä hallitusti.  Vesistöjen reunavyöhykkeet 
ovat tärkeitä suojavyöhykkeitä veden ja viljelysten 
välissä. Puusto sitoo ravinteita ja maaperää. Reuna-
vyöhykkeet ovat tärkeitä myös luonnon monimuo-
toisuuden kannalta. Toisaalta näkymät vastarannalle 
ovat umpeutuneet. Pensaikkoa ja vesakkoa suun-
nitelmallisesti raivaamalla voidaan avata kulkijalle 
kuitenkin hienoja näkymiä. Maisemaa tarkastel-
laan usein tieltä käsin, siksi tienvarsilta avautuvat 

maisemat ovat tärkeitä. Myös ranta-  ja lakimet-
sät korostuvat maisemassa. Peltojen reunavyö-
hykkeet, avo-ojat, metsäsaarekkeet ja yksittäiset 
puut kannattaa säilyttää. Raivaus tulisi laatia mai-
sema- ja luontoarvot huomioivan laajemman koko-
naissuunnitelman pohjalta. Siellä täällä Kurikassa on 
raivattu jokivarsia ja se ilahduttaa. Kasvu on kuitenkin 
nopeaa ja työtä tulisi tehdä säännöllisesti. 

Siisti kyläympäristö on miellyttävä käynti-
kortti, hoidetut pihapiirit ja rakennusten taka-
pihat viestittävät talon tavoista ja ovat tärkeä 
osa yhteistä maisemaa. Autioituneet talot näh-
dään vähitellen maisemallisina ongelmina. Huo-
nokuntoiset rakennukset olisi korjattava tai liian 
heikkokuntoisina purettava..
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RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO

JULKISIVUJEN KORJAUS

Alimmat hirsikerrat ovat alttiita lahovaurioil-
le, koska perustukset ovat saattaneet painua 
tai maan pinta nousta puuosiin. Muita tavallisia 
vauriokohtia ovat ikkunoiden alapuolet ja kuis-
tin tai portaiden liittymäkohdat seinään. Alimpi-
en hirsien vaihto eli kengitys on ollut hirsitalon 
normaali huoltotoimenpide. Pullistunutta hirsi-
seinää voidaan tukea ja oikaista följareilla eli pys-
tysuuntaisilla tukipiiruilla. Vaurioitunut hirsi pai-
kataan mieluiten vanhalla hirrellä. 

Mikäli julkisivun laudoitus uusitaan koko-
naan, muutos on usein silmiinpistävä. Saman-
laista lautaa ei ehkä löydy tai käytetään höylää-
mätöntä lautatavaraa. Rakennuksen ilme voi 
muuttua niin, ettei voi olla varma onko rakennus 
uusi vai vanha. 

Laadukasta, hitaasti kasvanutta puutavaraa 
on vaikeaa enää löytää. Vanhasta laudoitukses-
ta kannattaa siksi säilyttää mahdollisimman suu-
ri osa. Laudoitus kannattaa uusia  vain osittain, 
usein helmasta ja pyrkiä aina käyttämään sa-
manlaista puutavaraa kuin ennen.  Listat, ikku-
nan kehykset, räystäslaudat jne. ovat aina höy-
lättyä puuta.

Markkinoille on ilmestynyt lautavuoraus-
ta jäljitteleviä pelti-, alumiini- ja vinyylilevyjä. 
Epäaidot materiaalit eivät sovi perinteisen ra-
kennuksen vuoraukseen. Julkisivun ulkonäkö 
muuttuu ja talon arvo heikkenee. Tällaisten ka-
temateriaalien toimivuudesta ei myöskään ole 
kokemusta. On myös muistettava että julkisivu-
materiaalin vaihtaminen vaatii aina rakennusval-
vontaviranomaisen luvan.

1. Hirsien vaihto eli kengitys on hirsitalon huoto-
toimenpide.
2. Rakennuksen helma paikataan vain osittain, 
vanhaa laudoitusta säilytetään mahdollisimman 
paljon.
3. Julkisivun maalia ei saa poistaa hiekkapuhalta-
malla. Hiekka rikkoo höylätyn pinnan ja hävittää 
pro! loinnin.
2. 4. 5. Lohkokivestä tehty kivijalka vaatii vain har-
voin korjausta.Kauniisti ladottu luonnonkivistä 
tehty kivijalka on harvinainen ja aina kunnostuk-
sen arvoinen.

SEAMK, rakennuskonservointi

1

3.

2.

4.

5.

 RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA   !   277RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

 Perinteiset pellavaöljymaalit ovat hengittäviä ja vanhenevat kauniisti kulumalla. Pellavaöljymaali kuluu 
vähitellen liituuntumalla. Hyvin vanha pellavaöljymaalipinta muistuttaa keittomaalia.

MAALAUS JA VÄRITYS

Julkisivun maalausta miettiessä kannattaa hyö-
dyntää kaikki se tieto mikä löytyy kerroksittain 
talon seinästä. Mikä väri ja mitkä maalit olisivat 
sopusoinnussa rakennuksen tyylin ja iän kans-
sa? Myös maalin ominaisuudet eli miten se van-
henee, suojaa ja hengittää on tärkeää tuntea. 

• Aito öljymaali liituuntuu ja vanhemmiten 
muuttuu muruiksi. Alkydipitoiset maalit ja latek-
sit lähtevät liuskoina. 

• Puhdistettaessa seinäpintoja ei saa vahin-
goittaa pintaa tai listojen pro! ileja. Hiekkapu-
hallus ja kulmahiomakoneen käyttö on virhe. 

• Vanhojen rakennusten värejä voi tutkia 
maalikerrosten alta. Väritys on rakennuksen 
luonteen ja vuorausajankohdan mukainen. Pi-
hapiirin päärakennus poikkeaa ja erottuu väri-
tykseltään usein muista rakennuksista ”arvok-
kaampana” ja piharakennukset ovat useimmin 
punamullan värisiä. 

• Punamulta, keittomaali, on edelleen voitta-
maton sahalaudan käsittelytapa. Maali hengit-
tää ja uudelleenmaalaus on helppoa. Maali on 
halpaa ja sitä voi itse keittää, ohjeita löytää alan 

kirjallisuudesta. Punamulta ei kuitenkaan tartu 
muulla maalilla käsiteltyyn pintaan.

Rakennusten värityksessä tulisi tavoitella ja li-
sätä kylämaiseman yhtenäisyyttä. Avoimessa 
maisemassa valkoisen käyttöä päävärinä tulisi 
välttää ja pitäytyä maisemaan sopeutuvissa keski-
sävyissä. Perinteinen punamulta on edelleen suo-
siteltavin vaihtoehto etenkin ulkorakennuksiin. 

Tietoisuus vanhan rakennuskannan arvos-
ta ja oikeista kunnostusmenetelmistä on kasva-
nut, mutta edelleen tehdään rakennuksen arvoa 
vähentäviä muutoksia, turhia korjauksia ja käy-
tetään rakennuksen tyyliin sopimattomia mate-
riaaleja (mm. ikkunoiden ja vuorilaudoituksen 
uusimiset, vesikattomateriaalit, paksut ulko-
puoliset lisälämpöeristykset). Tulevaisuudessa 
olisi tärkeää kiinnittää huomio korjausrakenta-
misen tasoon, ohjata palauttavia korjaustoimen-
piteitä (mm. ikkuna-aukotusten palauttaminen) 
ja asuinrakennusten sisäinteriöörien säilymistä 
sekä kehittää vanhojen rakennettujen alueiden 
yhtenäisyyttä.

Muovi- ja alkydimaalit haittaavat 
kosteuden haihtumista rakenteissa, 
ne myös vanhenevat rumasti. Alkydi-
maali muodostaa kovan  kalvon, joka  
hilseilee vanhetessaan lastuina. Muo-
vimaali muodostaa kalvomaisen pin-
nan, joka irtoaa riekaleina. 
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IKKUNAT

Ikkunat ovat aina olleet herkkiä muotivirtauk-
sille, niiden muoto ja yksityiskohdat kertovat 
rakennuksen historiasta, rakentamisen ja muu-
toksen ajankohdista. Ikkunat ovat julkisivun tär-
keimpiä osia.

Mitä vanhemmasta ikkunasta on kyse, sitä to-
dennäköisemmin se on laatutyötä ja sitä suurem-
pi on sen rakennushistoriallinen arvo, aivan kuin 
vanhoissa rakennuksissa yleensä. Vanhat ikkunat 
on tehty huolellisesti valikoidusta tiheä- ja suora-
syisestä puutavarasta, jonka kestävyys on aivan 
eri kuin nykyisin saatavilla olevan puutavaran. Pin-
takäsittelyt on tehty perinteisillä maaleilla. Hyvin 
hoidettuna ja huollettuna vanha puuikkuna on 
pitkäikäinen ja laiminlyötynäkin yleensä kunnos-
tettavissa. Useimmiten kunnostus on uusimista 
parempi vaihtoehto. Voit kunnostaa puuikkunan 
itse, ohjeita löydät runsaasti alan kirjallisuudesta, 
oppia saa myös ikkunoiden kunnostuskursseilta.  
Voit teettää työn myös ammattilaisella. Alumiini- 
ja muovi-ikkunat ovat vieraita  vanhassa talossa.

Lämmöneristyksen yhteydessä sisemmäksi siirretyt ja vaa´ittamalla suoristetut entisenmalliset ikkunat muuttavat rakennuksen alkuperäistä ilmettä samoin 
kuin uudenaikaistettu ikkunamuotokin. Hengittävän rakenteen lisäeristäminen vaatii malttia. Eristevahvuutta kasvattamalla voi lisäksi liika kosteus tiivistyä ra-
kenteiden sisään

Ylimmässä kuvassa perinteiset 6-ruutuiset ikkunat ovat vaihtuneet maisemaikkunoihin 
1950-60-lukuhen taitteessa. 
Yläpuolella maisemaikkunat palautetaan jälleen perinteisiksi 6-ruutuisiksi. On tärkeää että 
ikkunat sovitetaan julkisivun pintaan.
Ikkunan kehykset tulisi aina tehdä höylätystä puusta. Vasemmalla vuorilautana käytetty 
höyläämätön puutavara erottuu.
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Museoviraston korjauskortit:

http://www.nba.! /! /kulttuuriymparisto/ 
rakennusperinto/restaurointi/
korjauskortit>

Ulkolaudoituksen korjaus –KK nro3 

Peltikaton korjaus - KK nro 5 

Peltikaton maalaus – KK nro 7 

Ikkunoiden korjaus - KK nro 8 

Ovien korjaus - KK nro 9 

Keittomaali - KK nro 12

Öljymaali - KK nro 13

Tulisija - KK nro 14

Hirsitalon rungon korjaus - KK nro 16 

Pinkopahvi – KK nro 18

Pärekatto - KK nro 19

Kunnostajan 10 käskyä
Ulla Raholan kiertonäyttelystä Ihmisten talot, Museovirasto 1989

1.  Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa. Paikkaa ja kunnosta.

2.  Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten ja korjaa entiselleen.

3.  Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin ennenkin on käytetty. Älä kokeile uutuuksia.

4.  Säilytä vanha rakennus. Ellei se olisi kelvollinen, ei talosta olisi koskaan tullut vanhaa.

5.  Jos voit, asu talossasi vuosi ennen kuin ryhdyt korjaamaan sitä. Ellei talosi riitä sinulle, vaihda mieluummin taloa.

6.  Älä korjaa materiaaleja, joita et voi myöhemmin vaihtaa tai korjata. Älä laiminlyö huoltotöitä. Useimmat vauriot aiheutuvat huonosta 
hoidosta ja väärästä korjauksesta.

7.  Vanhojen rakennusten kauneus on niiden herkästi turmeltuvissa mittasuhteissa. Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa määrätä ra-
kennuksen ulkonäköä. Useimmiten riittää seinärakenteiden tiivistäminen ja yläpohjan lisäeristys.

8.  Hyväksy epäsäännöllisyyksiä, mutkia ja vinoutta, pientä epäkäytännöllisyyttä. Hyväksy tyylikerrostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja.

9.  Hylkää tyyli- ja materiaalijäljitelmät.

10.  Hylkäähaaveetalkuperäistämisestä.Muutoksetovatosarakennustenhistoriaa.Palauttaminenon- nistuu vain harvoin. Jos sinulla on va-
raa rikkoa näitä käskyjä, sinulla on varaa rakentaa mielesi mukaan uusi talo. Kenelläkään ei ole varaa väittää, että satavuotias talo olisi 
huonosti rakennettu.

Korjausrakentamista käsittelevä kirjallisuus:

Aita - Perinteiset aidat ja portit. Korhonen, Tapio. Helsinki 2013 

Hirsitalo ennen ja nyt. Vuolle-Apiala Risto. Helsinki 2012

Ikkuna, korjaus ja huolto. Lång-Kivilinna Gunilla Vaasan läänin taidetoimikunta 1996

Kesällä töitä teki maalari – Perinteinen ulkomaalaus tänään. Kaila Panu. Helsinki 2012 

Kevät toi maalarin, perinteinen ulkomaalaus. Kaila Panu, Jyväskylä 2000

Kuistilla. Rakennusperinne ja sen vaaliminen Pohjanmaalla. Lång-Kivilinna Gunilla

Kuistit ja verannat. Mårtensson H, Korhonen T, Jyväskylä 1995

Mistä tietoa rakennuksen historiasta. Lahti Juhana, Rauske Eija, Tuomi Timo, Paatero 
Kristiina (toim.), Suomen rakennustaiteen museo, 2003

Painovoimaisella ilmanvaihdolla toimiva pientalo 2012 määräyksissä, raportti. 
Lylynkangas Kimmo, Sainio Jukka, Vuolle Mika, Helsinki 2010

Perinnemaalit ja puutalon rakenteellinen suojaus. Koskela Kari

Perinnemestarin rintamamiestalo - kunnostus ja ylläpito. Rinne, Hannu. Helsinki 2013 

Pihapiiri. Rakennusperinne ja sen vaaliminen Pohjanmaalla. Gunilla Lång-Kivilinna, 
Pohjanmaan taidetoimikunta 2000

Pohjalainen talo, korjaajan käsikirja. Härö Elias, Kaila Panu, Helsinki 1978

Rakennusapteekin käsikirja nro 2 ja 3. Ringbom Anette, Helsinki 2004 ja 2010

Rakennuskonservointi. Kaila P, Vihavainen T, Ekbom P, Suomen museoliiton julkaisuja, 1986

Rakkaat, vanhat puutalot. Laine Matti ja Orrenmaa Anssi, Otava 2012

Renovering av torp och gårdar. Hidemark O, Staveow-Hidemark, Söderström G, Unnerbäck 
A, Västerås 1982

Riitmotti ja sapluuna. Tietoa entisajan rakentamisesta. Turun museokeskuksen julkaisuja 
59. Turku 2012

Sisätilat. Rakennusperinne ja sen vaaliminen Pohjanmaalla. Lång-Kivilinna, Gunilla 
Pohjanmaan taidetoimikunta 2005

Skansens handbok i vården av gamla byggnader. Gustafsson G., Biörnstad A. Tukholma 1981

Talotohtori. Rakentajan pikkujättiläinen. Kaila Panu, Porvoo 1997

Viri ja valkee: Vanhan rakennuksen lämpö- ja energiatalous. Lahtinen K.M., Lunette 
Rakennusperintöpalvelut, 2014

Vård av trähus. Thurell Sören, Tukholma 1986
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SISÄTILAT

Kurikassa ei ole sisätiloja järjestelmällisesti inventoitu. Huomio tässäkin jul-
kaisussa painottuu rakennusten ja rakennusryhmien ulkoiseen asuun. Van-
hat sisäpinnat ja yksityiskohdat ovat kuitenkin hyvin uhanalaisia ja niitä tulisi 
mahdollisimman pian kartoittaa ja dokumentoida. 

Hankkeen aikana on voitu kurkistaa muutamiin sisätiloihin. Erityises-
ti vain kesäkäytössä tai varastotilana säilynyt yläkerta on usein aarreaitta ja 
usein talon alkuperäisimpänä säilynyt osa. Vaikka asuintiloissa on seurattu 
ajan henkeä ja huoneet ovat kerros kerrokselta saaneet uuden ilmeen,  vin-
tin pinnat ovat saaneet olla rauhassa. Vanhat ovet listoineen ja heloineen 

ovat tallella, myös kesähuoneiden seinät ovat säilyneet uudistuksilta.
Kuvat Kurikankylästä osoittavat että joskus vastaan tulee helmiä. Talon-

poikaistalon alakerran sisäpinnat ovat säilyneet ja huoneesta seuraavaan 
siirtyjää odottaa yllätys. Päärakennuksen ehkä 1920-30-luvulta olevat, toi-
siinsa sointuvat pinnat kuten paneelit ovat kaikkialla tallella, samoin kauniit 
tapetit ja yksilölliset boordit. Leveät katto- ja lattialistat on veistetty vaivoja 
säästämättä ja  kattokin on saatettu paperoida.  Puolipaneelin pro! ili vaih-
telee huone huoneelta.
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Muinaisjäännösten hoidolla tarkoitetaan mui-
naisjäännöksen ja sen lähiympäristön maise-
manhoitoa. Hoidon ensisijainen tavoite on mui-
naisjäännösten suojelu ja kulttuurimaiseman 
monimuotoisuuden säilyttäminen, mutta myös 
kohteiden kestävän käytön kehittäminen ja edis-
täminen.   Hoito aloitetaan peruskunnostuksella, 
jonka yhteydessä muinaisjäännösalueen puus-
toa, pensaskerrosta ja aluskasvillisuutta harven-
netaan, jotta mahdolliset rakenteet saadaan 
esille. Maisemanhoidossa huomioidaan muinais-
jäännös kokonaisuutena, jossa rakenteet, maas-
ton muodot ja alueen kasvillisuus ohjaavat käy-
tännön hoitotyötä. 

Muinaisjäännösten hoidossa on tärkeää, että 
kerran aloitettua hoitoa voidaan jatkaa säännöl-
lisesti.  Ylläpitävä hoito käsittää yleensä vuosit-
tain puuvartisen kasvillisuuden poistamisen ja 
niiton. Monien laajempien muinaisjäännösalu-
eiden kohdalla suositeltavin ja luonnollisin jat-
kohoito olisi laidunnus, mutta sitä on nykyään 
mahdollista järjestää vain harvoin. Muinaisjään-
nös lähiympäristöineen on elävä ja jatkuvasti 
muuttuva kokonaisuus eikä hoidon tarkoitukse-
na ole pysäyttää maisemaa millekään tietylle ai-
katasolle, vaan tuoda esille eri aikoina syntyneitä 
rakenteita ja jälkiä.

Yleisön kiinnostus arkeologista kulttuuriperin-
töä kohtaan on selvästi viime vuosina kasvanut. 
Muinaisjäännösten hoidon yhtenä tavoitteena 
onkin tehdä muinaisjäännöskohteita tunnetuiksi 
ja mahdollistaa niiden monipuolinen ja mielekäs 
käyttö.  Kasvavat kävijämäärät asettavat uudenlai-
sia vaatimuksia ja haasteita hoidolle: kohde tulisi 
pitää siistinä ja edustavana jatkuvasti, lisäksi pai-
kalla pitäisi olla asianmukaiset opasteet ja viitoi-
tukset.   Suomessakin on joitain muinaisjäännös-
kohteita, joissa kävijämäärät ovat kasvaneet niin 
suuriksi, että maaston kuluminen alueella on hy-
vin voimakasta. Ilkivaltakaan ei ole tuntematonta.  
Säännöllisen hoidon avulla ongelmat havaitaan 
heti ja niihin pystytään myös puuttumaan riittä-
vän nopeasti. Hoidetut muinaisjäännökset ovat 
monipuolisia käyntikohteita, joita voidaan hyö-
dyntää niin opetuksessa, matkailussa kuin virkis-
tyskäytössäkin.

Lain mukaan muinaisjäännösten suoje-
lu, tutkiminen ja hoito kuuluvat Museoviras-
ton tehtäviin (lisätietoja: www.nba.! ).  Mui-
naisjäännöskohteen hoitoa voivat tehdä myös 
maanomistajat ja erilaiset yhdistykset. Hoitoa 
on mahdollista rahoittaa esim. maatalouden 
ympäristötuella. Muinaisjäännösten maiseman-
hoitoon ja merkitsemiseen voi hakea avustusta 
myös Museovirastosta (www.nba.! /avustukset).  
Museovirasto voi hakemuksesta luovuttaa mui-
naisjäännöksen hoidon jollekin toiselle taholle 
kuten kotiseutu- ja luonnonsuojeluyhdistyksille 
tai kunnalle. Ennen hoitoluvan myöntämistä ha-
kijan on laadittava kohteelle hoitosuunnitelma.  
Hoitoon on myös aina saatava lupa maanomista-
jalta.  Koska muinaisjäännökset ovat korvaamat-
tomia ja ainutlaatuisia, ovat suojelu ja säilyttämi-

ARKEOLOGIA

nen etusijalla kohteen käyttöä suunniteltaessa.  
Museovirasto ja maakuntamuseot  antavat mie-
lellään ohjeita ja neuvoja hoitokohteen valinnas-
ta, hoitosuunnitelman laatimisesta ja käytännön 
hoitotyöstä.

 Muinaisjäännösalueen peruskunnostuksen jälkeen alkaa ylläpitävä maisemanhoito. Lammaslaidunnus 
on yksi parhaimmista tavoista pitää muinaisjäännösalue avoimena. Laidunnuksella on myös iso merkitys 
luonnon monimuotoisuuden lisääjänä. Kuva Museovirasto/Satu Mikkonen-Hirvonen

Puuston harvennusta  rautakauden kalmistoalueella Halikon Rikalassa. Erilaiset elämän  ja työn jäljet 
luovat yhdessä kulttuurimaiseman. Säännöllisellä maisemanhoidolla  voidaan vahvistaa   eri aikaperio-
dien näkymistä  ja säilymistä ympäristössämme.  Ammattimies kaataa puut taidolla ja huomioi työssään 
arvokkaan muinaisjäännösalueen.  Kuva Museovirasto/Satu Mikkonen-Hirvonen

MUINAISJÄÄNNÖKSIÄ 
HOIDETAAN

Arkeologi Satu Mikkonen-Hirvonen,
Museovirasto
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RAKENTAMISEN OHJAUS

Rakentamista kunnassa ohjataan rakennusjär-
jestyksellä. Siinä annetaan määräyksiä rakennuk-
sen sijoittamisesta ympäristöön ja maisemaan, 
ympäristön hoidosta ja hyvän rakennustavan 
noudattamisesta erityisesti korjausrakentami-
sessa. Huomioon tulee ottaa korjattavan raken-
nuksen erityispiirteet ja alkuperäinen tyyli. 

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

• Myöntää rakennus-, toimenpide- ja purku-
luvat. Ympäristölautakunnan johtosäännössä 
on erikseen määritelty mitkä rakennuslupalu-
papäätökset myöntää ympäristölautakunta ja 
mitkä viranhaltija eli rakennustarkastaja tai toi-
mistoarkkitehti. Päätöksiä valmistellessa päätök-
sen tekijä tai ympäristölautakunnan esittelijä joka 
on rakennustarkastaja tai toimistoarkkitehti, arvi-
oi lupahakemukset myös kulttuurihistoriallisten 
arvojen kannalta. Valmisteluvaiheessa huomioi-
daan, että hanke on asema- ja yleiskaavan ja kaa-
voittamattomilla alueilla rakennusjärjestyksen 
mukainen, eikä hävitä perinne-, kauneus- tai mui-
ta arvoja.

• Valvoo ympäristön siisteyttä. Rakennus-
valvontaviranomainen valvoo siisteyttä, ja antaa 
tarvittaessa kunnostuskehotuksia.

• Neuvoo ja opastaa. Rakennustarkastaja  
ohjaa ja opastaa rakennushankkeen suunnittelu-
vaiheessa, arvioi lupahakemukset kulttuuriympä-
ristöön ja maisemaan soveltumisen kannalta sekä 
valvoo rakennushankkeen toteutusta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) edellyttää 
mm. kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen 
huomioimista kaikessa maankäytön suunnitte-
lussa. Kaavoituksen lähtökohdaksi edellytetään 
kaikilla kaavatasoilla ajantasaista tietoa arkeolo-
gisista kohteista, perinnemaisemista ja raken-
netusta ympäristöstä. Alueiden ja rakennusten 
mahdolliset suojeluratkaisut sekä vaikutusten 
arviointi perustuvat inventointien tuottamaan 
tietoon ja kohteiden arvottamiseen.

Maakuntakaava
Maakuntakaava on yleispiirteinen koko maa-
kuntaa tai sen osaa koskeva maankäytön suun-
nitelma. Siinä esitetään tulevaisuuden linjaukset 
maakunnan maankäytölle. Sen keskeisiä teh-
täviä on mm. välittää kulttuuriympäristöön liit-
tyviä valtakunnallisia tavoitteita maankäytön 
suunnitteluun. Ympäristöministeriö vahvisti Ete-
lä-Pohjanmaan liiton laatiman voimassa olevan 
maakuntakaavan vuonna 2005.

Yleiskaava
Kunnan laatima ja kunnanvaltuuston hyväksymä 
yleiskaava on keskeinen kunnan kehittämisen 
väline. Yleiskaavalla ohjataan yksityiskohtaisem-
paa asemakaavoitusta. Yleiskaavassa voidaan 
osoittaa paitsi alueiden pääasiallinen käyttö, 

RAKENNUSVALVONTA

Maankäyttö- ja rakennuslain kanta kulttuuri-
ympäristöjen ja rakennusperinnön suhteen 
on selkeä. Kulttuuriympäristöt ja rakennus-
perintö on otettava painokkaasti huomi-
oon kaikkia kaavoja laadittaessa tai muu-
tettaessa, sekä rakennuksia suunniteltaessa 
ja toteutettaessa tai niitä purettaessa. Vaik-
ka kulttuuriympäristöt on huomioitava jo 
maakunta- ja yleiskaavoissa, on täysitehoi-
nen rakennussuojelu vasta asemakaavoi-
tuksen asia. Maakuntaliitoilla ja kunnilla on 
lakisääteinen velvollisuus seurata kulttuu-
riympäristöjen ja rakennusperinnön tilaa 
alueellaan. Maankäyttö- ja rakennusasetus 
puolestaan velvoittaa arvioimaan rakennus- 
ja kulttuuriperintöön kohdistuvat ympäris-
tövaikutukset kaikissa kaavahankkeissa. Jos 
vahvistetuista kaavoista halutaan poiketa, 
on rakennus- tai kulttuuriperintöasioissa rat-
kaisuvalta ainoastaan valtion viranomaisella. 
Rakennussuojelulakia sovelletaan vain eri-
tyistapauksiin sekä taajamien asemakaava- 
alueiden ulkopuolella.

myös suojelua edellyttävät kohteet ja alueet. 
Yleiskaava voi olla oikeusvaikutukseton tai oike-
usvaikutteinen. Oikeusvaikutteisessa yleiskaa-
vassa voidaan antaa sitovia suojelumääräyksiä.

Asemakaava
Kunnan yksityiskohtainen maankäytön suunni-
telma on asemakaava. Siinä esitetään eri aluei-
den rajat ja niiden käyttötarkoitus, rakentamisen 
määrä ja niiden sijoittelu. Asemakaavassa an-
nettavat suojelumääräykset voivat koskea yksit-
täisiä kohteita tai laajempia maisema-alueita tai 
kulttuuriympäristöjä
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Seppo Erling 
rakennustarkastaja

Vanhaan pihapiiriin tai avoimeen kulttuu-
rimaisemaan rakentavan on tärkeää sovit-
taa rakentaminen ympäristöönsä. On erityi-
sen tärkeää löytää hyvä suunnittelija, jolla 
on kokemusta ja joka ymmärtää työn eri-
tyisvaatimukset. Hyvän vastaavan mesta-
rin merkitys korostuu. Korjausmääräyksissä 
vanhan kunnostaja kohtaa tiettyä joustoa. 
Vanhan talon rakentamisajankohdan voi-
massa olleet määräykset ja ohjeet vaikut-
tavat. Tavoitteena on aina terveellinen ja 
turvallinen talo, jonka korjauksessa lämpö-
talous, asumisviihtyvyys ja turvallisuus li-
sääntyvät. On tärkeää, että rakentaja ottaa 

Matti Hiipakka 
ent. tekninen johtaja
 
Vähäinen peltoala antoi toimeentulon vain 
pienelle osalle jurvalaisia ja toimeentuloa 
oli haettava muualta. Ensin nikkaroitiin ko-
tien yhteydessä, verstaita kohosi eri puolille 
pitäjää ja puuseppien tuotannosta kehittyi 
vähitellen merkittävä kotiteollisuuden ala. 
Toiminta laajeni ja eriytyi jakautuen teki-
jöihin ja jakeluun. Pitkin Suomea kiertävät 
huonekaluautot myivät tuotteita suoraan 
autoista. Puuseppäperinne vahvistui, teh-
taita kohosi  ja Jurvan maine huonekalujen 
valmistajana vakiintui. 

Säläisjärven kehitykseen vaikutti v. 1986 
Jurvassa järjestetyt Spelit. Paikkakunnal-
le tarvittiin majoitustilaa ja katse kohdis-
tui kirkonkylän läheiseen Säläisjärveen. Sen 
vedenpintaa oli juuri nostettu ja alueella oli 
entuudestaan tanssilava. Kehittämisen kan-
nalta oli tärkeää, että kunta omisti vesialu-
een, rannat olivat yhteisöjen ja yksityisten 
hallinnassa. Alueelle saatiin nopeasti palve-
luja; tanssilavaa laajennettiin, saatiin mök-
kejä majoitukseen, ravintolapalveluja, leirin-
tämahdollisuus, lenkkeily- ja hiihtoreitit jne. 
Säläisjärvestä tuli vähävetisellä Etelä-Poh-
janmaalla kuntalaisten ja matkailijoiden vir-
kistysalue. Säläisjärvellä harjoitetaan nyky-
ään merkittävää matkailukalastusta ”istuta 
ja ongi”-periaatteella kalastuslupia myydään 
vuosittain n 4500 kpl ja lohikalaa istutetaan 
n 7500 kg/v, Säläisjärvi onkin Länsi-Suomen 
suosituin matkailukalastuskohde.

yhteyttä jo varhain ennen kuin valitsee talomal-
lin ja rakennuspaikan. On erityisen hankalaa, jos 
talopaketti on jo hankittu. Vanhan pihapiirin uu-
disrakennuksen sovittaminen muuhun raken-
nuskantaan on tärkeää. 
Kurikan uudisrakennuksista n. 10 % tehdään ns. 
pitkästä tavarasta. Maaseudulle tulisi valita talo-
paketti, joka joustaa ja jota voisi muuttaa. Näin 
se sopeutuu luontevimmin ympäristöön ja ym-
pärillä oleviin rakennuksiin. Usein tontin paras 
paikka on jo käytössä ja siinä seisoo vanha pää-
rakennus. Julkisivun muuttaminen on luvanva-
raista, talon tyyliä saa pilata siihen sopimatto-
milla muutoksilla. 

Viisihenkinen ympäristölautakunnan jaosto 
tekee vuosittain kevätkatselmuksen. Niitä 
tehdään pääasiassa pääteiden varsille, mut-
ta myös kuntalaisten kirjalliset ilmoitukset 
ja ilmiannot selvitetään. Tavallisimmin ne 
koskevat rakennuksia, jotka ovat romahta-
massa tai joiden pihapiirejä ei ole hoidettu. 
Korjausta tilanteeseen etsitään antamalla 
kiinteistön omistajalle tai rikkomuksen ai-
heuttajalle kirjallinen kehotus ja määräaika 
asian korjaamiseksi. Ympäristölautakunnal-
la ovat keinoina uhkasakko tai teettämisuh-
ka. Paras tulos saadaan yleensä suoralla yh-
teydenpidolla.

Kunnan maaomaisuuden hankintaa kunnan-
sihteerin ja myöhemmin kunnanjohtajan Martti 
Sinkkosen aikana voi alkuvaiheessa kuvata ilmai-
sulla, ”ostettiin mistä saatiin ja mielellään halval-
la”. Maaomaisuus olikin hajallaan ja rakentami-
nen ohjattiin omistusten mukaan pitkin Jurvaa, 
70-luvulla keskustan laitamille, jonne rakentui 
Reininalue, ja TB-n tausta, myös Koskimäkeen 
ohjattiin rakentamista. 80-luvulla rakentamista 
suunnattiin sivukyliin ja Tupenkylä, Järvenpää-
tä, Närvijokea, Niemenkylää ja Sarvijokiea raken-
nettiin.

Jurvan keskustan ja Koskimäen osayleiskaa-
van laadinta käynnistyi 1980-luvun alussa ja seu-
rasi tiivistämisen vaihe. Keskusta muuttui vauh-
dilla. Koulukeskus valmistui, samoin kunnantalo 
ja kirjasto, terveyskeskus, ja liikekeskus, jossa on 
mm. linja-autoasema. Kirkonkylän - Koskimäen 
osayleiskaava vahvistettiin vuonna 1983. Jär-
venpään, Närvijoen, Tupenkylän sekä Metsäky-
län osayleiskaavat ovat vuodelta 1985. Sarvijoen 
osayleiskaava vuodelta 2002.  Jurvan keskustan 
asemakaavan muutos ja laajennus vahvistet-
tiin 2003. Keskustan kaavoituksesta järjestettiin 
suunnittelukilpailu, voittaneen Motiivi Oy:n eh-
dotuksen pohjalta laadittiin keskustaa tiivistävä  
asemakaava.

Närvijoen, Sarvijoen ja Niemenkylän  maaui-
malat ja vapaa-ajan keskukset rakentuivat aktii-
visten kyläseurojen ja kunnan yhteistyöllä, nii-
den merkitys kylissä on suuri. Myös Pässilän 
hiihtomajan yhteydessä on grillikota ja uima-

allas. Pässilänmaja peruskorjattiin koko-
naan. Pässilässä pdettin mm. Jukolan-viesti 
ja FIN-vitoset.

Jurvan keskustaa kehitettiin vuosina 
2013-14, keskustan liikennettä turvaamaan 
saatiin liikenneympyrä. Valaistuksen, tien-
pintojen ja kevyenliikenteen väylien uusimi-
nen päivittivät Jurvan keskustan ilmeen.

Kuntaliitoksen jälkeen kunnantalolle mie-
tittiin uutta käyttöä. Koska Jurvassa oli pulaa 
terveistä päiväkotitiloista, Kurikan kaupun-
ki päätti rahoittaa mittavan remontin, jos-
sa entisestä kunnantalosta tehtiin päiväkoti, 
osa tiloista jäi yhteiseen käyttöön. Botniaring, 
moottorirata rakennettiin Kauhajoentien 
varteen ja avajaiskisat pidettiin syyskuussa 
1990,  traktorivedon EM-kisat pidettiin elo-
kuussa 1996. Ampumahiihtostadion Jurvaan 
saatiin vuonna 1978. Muita vapaa-ajan aktivi-
teetteja ovat frisbeegolf ja kiipeilyraput kes-
kustan ja Säläisjärven välisellä alueella.

Vuonna 2004 valmistuneen Nikkarikes-
kuksen ja myöhemmin Sellan tilojen käyt-
tö on muuttumassa. Ammattikorkeakoulu 
on jo jättänyt tilat, veistokoulutus on ollut 
arvioitua pienimuotoisempaa eikä talolla 
ole enää toimitusjohtajaa. Sella toimii 2014 
syksystä toistaiseksi terveyskeskuksen väis-
tötiloina ja kiinteistöön tehdään toiminnan 
vaatimia muutoksia. Sellaan suunnitellaan 
ideakilpailua, jonka avulla Sella halutaan uu-
teen nousuun. 

Jurvan kehitysvaiheita
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Kurikan muuttuminen maalaiskunnasta kaup-
palaksi vuonna 1966 annetulla asetuksella toi 
kaavoitustoimelle uusia velvoitteita. Kunnan ra-
kentamista ohjannutta rakennussuunnitelmaa 
vuodelta 1959 tuli nyt laajentaa ja tarkistaa suun-
nitelmat vastaamaan asemakaavan tasoa. Syksyl-
lä 1966 annettiin Kaavoitustoimisto Saari-Perna-
ja-Lehvosen tehtäväksi laatia asemakaava sekä 
koko kauppalan aluetta ja erityisesti sen keskus-
taajamaa koskeva yleiskaava.

Kaupunkiin laadittiin yleiskaava, jossa määri-
teltiin maankäyttötarpeet ja kehityssuunnat aina 
vuosisadan loppupuolelle saakka. Päättäjät valit-
sivat suunnittelun pohjaksi keskitetyn mallin. Toi-
sena vaihtoehtona olisi ollut hajakeskitetty malli. 
Päätettiin siis kehittää Kurikkaa siten, että keskus-
taajaman hyvin alkanutta rakentumista ediste-
tään edelleen voimakkaasti. Tuo yleiskaava loi 
raamit kauppalan/kaupungin myöhemmälle ke-
hittämiselle.

Sekä yleis- että asemakaavoituksessa ei tuol-
loin kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota ole-
massa olevan rakennuskannan ja ympäristön säi-
lyttämiseen, vaan uuden rakentamiseen. Osittain 
tämän seurauksena mm. kauppalan keskustasta 
purettiin jälkeenpäin ajatellen tarpeettomastikin 
useita säilyttämisen arvoisia rakennuksia. Kauppa-
lan ydinkeskustan ominaispiirteet säilyivät kuiten-
kin hyvin; useimmista maalaiskunnista poikkeava 
”kaupunkimainen” ruutukaava säilyi.

Kauppalan organisaatiota vahvistettiin perus-
tamalla tekniseen virastoon mittausosasto käsit-
täen geodeetin, mittausteknikon ja kartanpiirtä-
jän virat. Sekä asemakaavoitustyö että kaupungin 
aktiivinen raakamaanhankinta saivat toimijansa. 
Asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostus ja 
rekisterinpito siirtyi kauppalalle. Tätä edelsi myös 
mittava pohjakarttatyö, jotta kaavat, tonttijaot ja 
tonttikartat voitiin laatia. 

1970-luvun alkupuolella keskustan rakenne-
tut alueet saivat asemakaavat. Vuosikymmenen 
lopulla kaavoituksen pääpaino oli uusien laajen-
nusalueiden kaavoittamisessa sekä asutukselle 
että teollisuudelle. Kaupungin onnistunut ja ak-
tiivinen maanhankinta mahdollistivat sen, että 
kauppalan (1977 alkaen kaupungin) keskustaa-
jamaa voitiin laajentaa mm. länteen metsäiselle 
rinteelle. Taajaman asukasluku ja rakennuskanta 
lisääntyivät merkittävästi. Keskustaajaman raken-
ne kuitenkin voitiin pitää ehyenä ja tasapainoise-

na ja katu- ja vesihuoltoverkoston laajentaminen 
oli taloudellista.

1980-luvulta lähtien asemakaava-alueita on 
laajennettu myös uusille alueille keskustaajaman 
lisäksi. Ikarin teollisuusalue valtatien 3 varressa sai 
ensimmäisen asemakaavansa jo 70-luvulla ja alue 
on laajentunut nyttemmin useaan otteeseen. 
Panttilan taajaman rakennettu alue sai ensimmäi-
sen asemakaavansa jo 1980-luvun alussa, jolloin 
osoitettiin myös tonttialueita lisärakentamisel-
le. 2000-luvulla Panttilan arvokkaalle keskustan 
alueelle laadittiin asemakaava, joka mahdollistaa 
täydennysrakentamisen kuitenkin siten, että kun-
nioitetaan rakennetun kulttuuriympäristön ar-
voa. Kiven alueelle Kankaan koulun läheisyyteen 
uutta asuntoaluetta on kaavoitettu 90-luvulla ja 
sitä aluetta laajennetaan edelleen.

Rakennuslain ja rakennussuojelulain säädök-
set muuttuivat 1980-luvun puolivälissä siten, että 
olemassa oleva rakennuskanta ja muu rakennet-
tu ympäristö oli otettava kaavoitukset entistä pa-
remmin huomioon. Kurikassakin on tehty useita 
asemakaavan muutoksia, joiden tavoitteena on 
mahdollistaa olevan ympäristön säilyttäminen ja 
täydennysrakentamisen sopeuttaminen siihen. 
Näissä kaavamuutoksissa useat arvokkaimmista 
rakennuksista saivat asianmukaiset suojelumer-
kintänsä.

1990-luvun alkupuolella mittavassa Keskus-
tan osayleiskaavoitustyössä listattiin kymmeniä 
arvokkaita rakennuskohteita ja joitain aluekoh-
teita, jotka tulee asemakaavoitustyön yhteydessä 
tarkemmin selvittää ja tutkia suojelutarve. 1995 
vahvistettu yleiskaava on ollut hyvänä ohjeena 
mm. juuri rakennetun ympäristön huomioimises-
sa asemakaavoitustyössä.

2008 aloitetussa Keskustan ja Panttilan osayleis-
kaavatyössä Keskustan kaava-aluetta laajennet-
tiin Panttilan ja Tuiskulan alueille käsittäen myös 
Santavuoren-Meskaisvuoren tuulivoima-alueen. 
Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustos-
sa joulukuussa 2012, mutta valituksen jälkeen tuu-
livoimaa koskevat merkinnät on poistettu.

Yleiskaavatyön kulttuuriympäristö- ja maise-
maselvitys ovat tärkeitä asiakirjoja, jotka antavat 
hyvän pohjan Kurikan tulevalle kehittämiselle; 
keskustan ja sitä ympäröivien alueiden ominais-
piirteet voidaan entistä paremmin ottaa huomi-
oon suunnittelussa. Uusien asunto- ja teollisuus-
alueiden sijoittuminen on yleiskaavassa osoitettu 

siten, että ne kunnioittavat olevaa rakennetta ei-
vätkä vaaranna tärkeitä maisema-arvoja.

Kurikan keskustaajamaa koskevia merkit-
tävämpiä suunnittelukohteita ovat ns. Kurikan 
Magneetin alue sekä ydinkeskusta. Magneetin 
alue käsittää valtatien 3 ja kantatien 67 uuden ris-
teysalueen ja siihen liittyvänä Kurikan sisääntulo-
teiden ja muun katuverkon järjestelyt; alueesta 
halutaan kehittää kaupallisesti vetovoimainen ja 
näyttävä alue, joka yhdistää ydinkeskustan alueen 
valtakunnallisiin pääteihin. Valtatien ja kantatien 
risteysalueen lisäksi sisääntulotien (Huovintien) 
varsi on merkittävä kehittämisalue keskiasteen 
koulutuskeskittymineen; Kampusalueelle sijoit-
tuisi sekä ammatillinen- että lukio-opetus.

Kurikan ydinkeskustan kehittämissuunnitel-
man tavoitteena on mahdollistaa keskustatoi-
mintojen säilyminen alueella ja luoda alueesta 
kaunis, viihtyisä ja elinvoimallinen palvelukeskus. 
Lähtökohdathan ovat hyvät, koska ydinkeskusta 
on varsin tiivis. Keskustaan onkin asemakaava-
muutoksilla luotu edellytyksiä rakentaa asuin- ja 
asuin/liikekerrostaloja. Koska keskustassa ei juu-
rikaan ole rakentamattomia tonttialueita, tarkoit-
taa uudisrakentaminen useimmiten olemassa 
olevien rakennusten purkamista. Hyvällä suun-
nittelulla pyritään kuitenkin säilyttämään tasapai-
noisen kaupunkikuva.

2010-luvulla on merkittävänä uutena kaavoi-
tusasiana tullut tuulivoima-alueiden yleiskaavoi-
tus. Kymmenien napakorkeudeltaan n.100 – 150 
m korkeiden myllyjen sijoittaminen eteläpoh-
jalaiseen lakeusmaisemaan jakaa voimakkaas-
ti mielipiteitä; kulttuurimaisema muuttuu, koska 
tuulimyllyt näkyvät jopa kymmenien kilometrien 
päähän. Kurikassa Kurikan ja Jurvan taajamien vä-
lisellä selännealueella ollaan maakuntakaavassa-
kin osoittamassa yhtä maakunnan parhaista tuuli-
voima-alueista: tuulisuus on riittävä eikä asutusta 
ole. Tuulivoimapuistohankkeiden vastustajat ve-
toavat alueen virkistys-, luonto- ja maisema-ar-
voihin sekä paikoin myös asutuksen läheisyyteen. 
Alueella on vireillä useita osayleiskaavahankkeita. 
Yksi tuulivoimapuistohanke on vireillä myös Kuri-
kan kaakkoisosassa Ponsivuoren alueella.

Seppo Kangas 
ympäristöjohtaja

Kurikan maankäytön kehittyminen
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Kulttuuriympäristöstrategia on kulttuuriympä-
ristöohjelman viimeinen ja samalla sen tärkein 
osa. Strategiassa asetetaan tavoitteet ja mää-
ritellään toimet, jotka kulttuuriympäristön hy-
väksi tarvitaan. Strategiassa kuvataan miten 
kulttuuriympäristö Kurikassa säilyy ja kehittyy 
muutoksenkin aikana hallitusti ja siten että ym-
päristöarvot huomioidaan. 

Strategia on kulttuuriympäristöohjelman 
ydin. Arvojen ja tavoitteiden toteaminen on sel-
vitys kulttuuriympäristön tilasta. Ohjelma siitä 
tulee ohjelmoinnilla ja saadaan vastaukset kysy-

myksiin: miten sitä hoidamme ja miten hyödyn-
nämme. 

On muistettava että meistä jokainen toimii 
kulttuuriympäristössä omien voimiensa, taito-
jensa, innostuksensa, velvollisuutensa ja vas-
tuunsa mukaisesti. Kulttuuriympäristön arvojen 
säilyttäjinä avainasemassa ovat asukkaat, koh-
teiden omistajat, kaavoitusprosessien osalliset 
ja järjestötoimijat. Heidän toimintansa vaikuttaa 
eniten siihen, millaisen kulttuuriympäristön me 
jätämme perinnöksi tuleville sukupolville Kuri-
kassa. 

Ohjelmoinnissa on pyritty mahdollisimman 
käytännönläheisiin tavoitteisiin ja tehtäviin, 
jotka on mahdollista toteuttaa. Tavoitteet on 
purettu tekemiseksi, vastuutahot on pyritty ni-
meämään määritellen organisaatiot ja työteh-
tävät, joihin tehtävä kuuluu. Vastuuroolista on 
neuvoteltu ohjelmaprosessin aikana. On myös 
sovittu selkeät kriteerit, miten toteutumaa seu-
rataan ja kuka seuraa. 

KULTTUURIYMPÄRISTÖSTRATEGIA

Kaavoitus ja rakentamisen ohjaus

Ympäristöhallinnon määritelmän mukaan kulttuuriympäristöohjelma on asukkaiden, yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä 
tekemä linjaus paikallisen kulttuuriympäristön hoidosta ja käytöstä. Ohjelmassa yhdistyy asiantuntijatieto asukkaiden ja kunnan viranomaisten 
paikallistuntemukseen ja arvostuksiin ja sen tavoitteena on yhdessä sopia, mitä kohteita paikkakunnalla vaalitaan ja miten niiden hoito toteu-
tetaan. Tärkeä osa ohjelmatyötä on myös ympäristötietoon perustuvan vuoropuhelun herättäminen paikallisista arvoista ja niiden vaalimisesta. 

Kulttuuriympäristöohjelmatyön kautta voidaan laajasti ja luontevasti hahmottaa kunnan erityispiirteitä, historiaa ja kuntalaisten omia näke-
myksiä niistä asioista, jotka tekevät asuinympäristöstä kotikunnan myös uusille asukkaille. Metodillisesti työ voi olla osa yleis- ja asemakaavojen 
selvitystyötä tai se voi ammentaa tietoa ja tukeutua eri kaavatasoja varten laadittuihin selvityksiin.  Ohjelman tarjoama tieto, tavoitteet ja toi-
menpidesuositukset tarvitsevat kuitenkin toteutuksen työkaluiksi voimakasta kunnallista sitoutumista, jonka tulisi ilmetä rakennusjärjestyksestä 
ja eri kaavatasojen maankäytön ohjauksessa. 

Kurikan keskustan ja Panttilan vuonna 2012 voimaan tullut osayleiskaava ja sen laajat selvitykset ovat varmasti olleet arvokkaana taustama-
teriaalina Kurikan kulttuuriympäristöohjelmaa laadittaessa. Ohjelmaa lukiessa voi onnitella kuntalaisia siitä, etteivät yleiskaavan kehittämista-
voitteet ole ristiriidassa kulttuuriympäristöohjelman kanssa, vaan ne antavat yhdessä hyvän pohjan kunnan omaleimaisuutta tukevalle detal-
jikaavoitukselle sekä rakentamisen ohjaukselle. Rakennettu ympäristö ja sen hoito kertoo parhaiten kunnan tavoitteista ja arvoista sekä niistä 
juurista, joiden varassa kunta aikoo ponnistaa tulevaisuuteen.

Juhani Hallasmaa, arkkitehti
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMISEN OHJAUS

Kurikkaan laaditaan maaseutualueiden raken-
tamista ja korjausta ohjaamaan rakennus- ja 
korjaustapaohjeet. Ne ovat tärkeä työkalu käsi-
teltäessä mm. rakentamisen sijoittamista maa-
seutumaisemassa ja vanhojen rakennusten pe-
rinteitä kunnioittavaa korjausrakentamista.  

• Rakennuspaikkojen valinnassa kiinni-
tetään huomio kulttuurimaiseman ominai-
suuksiin. Täydentävä rakentaminen sijoitetaan 
kunkin alueen perinteistä kylärakennetta nou-
dattaen. Jokilaaksojen rakentaminen ohjataan 
olemassa oleviin asutusnauhoihin, - saarekkei-
siin ja –ryhmiin  sekä metsäreunoille. Näin säi-
lytetään maiseman avoimuus ja selkeys. Taa-
jamatyyppinen rakentaminen suunnataan 
keskustaajamiin tai metsien suojaan. Suuret ta-
lousrakennukset sijoitetaan metsäsaarekkeisiin 
tai metsäisille alueille. Avoimessa maisemassa 

sopeutus maiseman mittakaavaan toteutuu jä-
sentämällä rakennusmassa pienempiin osiin.

• Rakentaminen avoimessa, harvaan asu-
tussa peltomaisemassa vaatii erityisen huolel-
lista suunnittelua. Yksikin maisemaan sopeu-
tumaton rakennus rikkoo helposti maiseman 
harmonian. Toisaalta hyvällä ja kulttuuriarvoja 
ymmärtävällä suunnittelulla voidaan maisema-
kuvaa eheyttää. Parhaimpaan tulokseen pääs-
tään yleensä noudattamalla paikallisia, perintei-
sesti hyviksi koettuja periaatteita ja ratkaisuja.

• Kurikan kaupungin sivuille kootaan raken-
nusten korjaajille erillisiä tietopaketteja kuten 
linkkejä erilaisille korjausrakentamista käsitte-
leville sivustoille. Niissä käsitellään mm. korjaa-
misen periaatteita, materiaaleja ja tietoja niiden 
saatavuudesta. Myös osaajista sekä käytettävis-
sä olevista asiantuntija- ja neuvontapalveluista 

Keskeiset toimijat

kootaan tietopaketti kaupungin sivuille.
• Kaavatyötä jatketaan hyödyntäen valmis-

tunutta kulttuuriympäristöohjelmaa. Raken-
nusinventointitiedon riittävyys selvitetään ta-
pauskohtaisesti ja lisäinventoinnit tehdään 
laadittavan kaavan ja kulttuuriympäristöarvo-
jen edellyttämällä tarkkuudella. Tuulivoimapuis-
tojen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympä-
ristöihin selvitetään huolellisesti ja mahdolliset 
haitat halutaan minimoida. Kaavoituksen avul-
la pyritään jatkossa eheämpään taajamakuvaan 
keskusta-alueilla. Haja-asutusalueilla pyritään 
säilyttämään niiden perinteinen kylärakenne ja 
sijoitetaan uudisrakentaminen olevaan raken-
nuskantaan siten että se sopeutuu ja muodoste-
taan eheää kyläkuvaa.

• Kurikan kaupunki; kaavoitus ja 
rakennusvalvonta

• Etelä-pohjanmaan ELY-keskus
• Museovirasto; Länsi-Suomen 

kulttuuriympäristöpalvelut
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
• Kurikka-Seura, Jurva-Seura 
• Asukkaat

Tavoitetila Toimenpiteet

Kaavoitus ja 
rakennusvalvonta tukee 
kulttuuriympäristön 
säilymistä

• Kaavatyötä jatketaan 
• Vanhoilla kaava-alueilla varmistetaan 

kulttuuriympäristöarvot ennen 
muutostoimia 

• Kaavamuutosten tarve varmistetaan 
• Kootaan Kurikan maaseutualueiden 

rakentamista ja korjaustyötä ohjaamaan 
yleiset rakennus- ja korjaustapaohjeet
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YHTEISTYÖ

Kulttuuriympäristön vaaliminen edel-
lyttää yhteistyötä eri hallinnonalojen ja 
toimijoiden kesken. Yhteistyö kokoaa 
eri alojen asiantuntemuksen ja käsityk-
set mukaan kulttuuriympäristöstä käy-
tävään keskusteluun ja toimintaan kult-
tuuriympäristön hyväksi. Yhteistyö myös 
nostaa esiin toiminnan ongelmat, puut-
teet ja kehittämistarpeet, joihin voima-
varat tulee suunnata.

Kurikkaan perustetaan kulttuuriympäristöryh-
mä pohtimaan kunnan kulttuuriympäristöasi-
oita. Näin välitetä än tietoa ja saadaan aikaan 
yhteisiä näkemyksiä kulttuuriympäristöön liitty-
vistä asioista. Työryhmä koostuu virkamiehistä , 
kotiseutuyhdistysten edustajista, seurakunnan, 
järjestöjen ja kylien edustajista. Työryhmän aset-
taa Kurikan kaupungin tekninen toimi. Työryh-
mä ei ole päättävä, vaan tarkkaileva, koordinoi-
va, ohjaava sekä tiedottava elin. Työryhmällä on 
toimintasuunnitelma ja se kokoontuu säännölli-
sesti. Ryhmä seuraa kulttuuriympäristöohjelman 
toteutumista. 

Keskeiset toimijat

• Kurikan kaupunki, tekninen toimi, kult-
tuuritoimi, opetustoimi

• Kurikka-Seura, Jurva Seura, kyläseurat
• Kurikan seurakunta

Tavoitetila Toimenpiteet

Kurikassa toimii oma 
kulttuuriympäristöryhmä
 

• Kulttuuriympäristöryhmä asetetaan, sillä on 
toimintasuunnitelma ja sen kokoon kutsu-
misesta on sovittu

• Ryhmä seuraa kulttuuriympäristöohjelman 
toteutumista hallintokunnittain ja vastaa 
sen päivittämisestä - Kurikan kaupunki; tek-
ninen osasto kokoonkutsujana

Tarjotaan oppilaitoksille aiheita harjoitus- ja 
opinnäytetöiksi. Opinnäytteiksi sopivia aiheita 
ovat esimerkiksi kaupungin omistamien vanho-
jen kiinteistöjen korjaus- ja kehityssuunnitelmat, 
ympäristösuunnitelmat ja hautausmaainven-
toinnit. 

Kyläillat Kurikan eri puolilla kokosivat kurikkalaisia 
pohtimaan ympäristönsä tilaa ja arvoja
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YMPÄRISTÖKASVATUS JA -VALISTUS

Perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä kuuluu 
kaikille. On tärkeää tietää mistä tekijöistä kulttuu-
rimaisema on rakentunut, mitkä ovat sen kehi-
tysvaiheet, miksi se on muuttunut, mitkä ovat ra-
kentamisen paikallisia erityispiirteitä, mitkä ovat 
alueen arvokkaat ja siten säilytettävät piirteet 
jne. Kulttuuriympäristökasvatus auttaa ymmär-
tämään ympäristöä. Tieto lisää vastuuta ympä-
ristöstä ja parantaa mahdollisuuksia ottaa kantaa 
ja vaikuttaa siihen kohdistuvaan suunnitteluun. 
Kouluissa annettava kulttuuriympäristökasvatus 
antaa eväät ymmärtää ja tulevaisuudessa turva-
ta oma arvokas kulttuuriympäristö. Se edellyttää 
kulttuuriympäristökasvatuksen painokasta liittä-
mistä osaksi koulujen opetusohjelmia. 

• Viranomaisten ja päätöksentekijöiden tulee 
ottaa kulttuuriympäristö huomioon kaikessa pää-
töksenteossa. Tiedotus ja erilaiset koulutustapah-
tumat jakavat tietoa kulttuuriympäristön merki-
tyksestä ja hoitotavoista.

• Kulttuuriympäristöohjelmaa ”Rintakylissä ja 
larvamailla” jaetaan halukkaille, verkkoversio on 
kaikkien ladattavissa kaupungin nettisivuilla. 

• Kulttuuriympäristökasvatus liitetään pai-
nokkaammin mukaan eri aineiden koulukohtai-
siin opetussuunnitelmiin. Kurikassa opetussuun-
nitelman tarkistus ja päivitystyö on parhaillaan 

tekeillä. Siinä painotetaan omaa kulttuuriympä-
ristöä ja paikallisia arvoja. Mahdollisia oppiainei-
ta ovat esim. kuvaamataito, historia, äidinkieli, 
yhteiskuntaoppi, matematiikka ja musiikki. Sisäl-
töjä voivat olla oppilaiden kokoamat kotiseutu-
kansiot ja maastoretket ympäristön havainnoimi-
seksi, kartanlukua opetellen, maiseman historian 
ymmärtämiseksi ja huomaamiseksi, rakentamis-
tapaa ja sen erityispiirteitä piirtäen. Kohteita voi 
lähestyä piirtäen, valokuvaten, ! lmaten, pienois-
malleja laatien, mittauksin ja kirjoittaen sekä pai-
kallisia vanhoja asukkaita haastatellen. Kohteita 
on kaikkien koulujen ympärillä, ja museoalueille 
on koottu edustava läpileikkaus paikallisesta ta-
lonpoikaisesta rakentamistavasta. 

• Kulttuuriympäristöohjelma on kokonaisuu-
tena opetuspaketti, siihen liittyvät teemasivut ky-
symyksineen syventävät ja laajentavat mahdolli-
suuksia hyödyntää sisältöä opetuksessa. Sisältö 
on tarkoitettu opettajille virikkeeksi ja sitä voi ja 
tulee kehittää edelleen sopimaan erilaisiin ope-
tustilanteisiin sopivaksi. 

• Asukkaiden ja nuorison mahdollisuuksia vai-
kuttaa kaavoitushankkeissa ja ympäristön kehit-
tämisessä pyritään lisäämään etsimällä keinoja ja 
tapoja vaikuttamisen lisäämiseksi (erilaiset koulu-
tustapahtumat, kurssit ja tietoiskut). Aiheen tulisi 

Keskeiset toimijat

• Kurikan kaupunki; tekninen toimi, 
kulttuuritoimi, matkailutoimi, 
opetustoimi, kansalaisopisto, 
ammattioppilaitos

• Yhteistyötahoina: Kurikka-Seura, Jurva-
Seura, kyläseurat, Ruralia-instituutti, 
Etelä -Pohjanmaan liitto, Länsi-
Suomen ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseo

Tavoitetila Toimenpiteet

Tietoisuus 
kulttuuriympäristöistä 
lisääntyy. 

Kulttuuriympäristökasvatus 
on merkittävä osana opetusta

• Kulttuuriympäristöohjelmaa pidetään esillä 
ja siitä tiedotetaan

• Kulttuuriympäristönäkökulma 
luottamushenkilökoulutuksessa

• Koululaisten kotiseutukierros Kurikassa 
luodaan ja jokainen kurikkalainen nuori 
kiertää sen kouluaikana

• Näyttelyt Euroopan rakennusperintöpäivän 
yhteydessä vuosittain

• Etsitään uusia keinoja ja tapoja opettaa ja 
lisätä osallistumista ja vaikuttamista

painokkaasti sisältyä myös Kurikan perusopetuk-
sen opetussuunnitelmaan. Sisältöä voisivat olla 
mm. maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) vaikutus-
mahdollisuuksineen ja niiden oikea ajoitus kaava- 
ja kehityshankkeissa, kansantajuinen esitys siitä, 
mitä kaavamerkinnät kulttuuriympäristössä käy-
tännössä tarkoittavat, millaisia ovat eri kaavamer-
kintöjen sovellusmahdollisuudet jne.

• Opettajille, virkamiehille ja päättäjille järjes-
tetään koulutusta kulttuuriympäristöasioista. Tie-
dottaminen ja laaditun ohjelmatyön esittäminen 
esim. opettajien vuosittaisen VESO-päivän yhtey-
dessä tavoittaisi kerralla kunnan kaikki opettajat.

• Tiedotetaan aktiivisesti kulttuuriympäristö-
asioista Kurikassa; esitellään esim. toteutettuja 
hoitohankkeita, onnistuneita korjausrakennus-
kohteita esimerkiksi perinteeksi muodostuneessa 
”Asu ja elä”-tapahtumassa. 

• Jatketaan näyttelytoimintaa ja tuodaan esil-
le mm. valokuvia vanhasta rakennuskannasta ja 
maisemasta, havainnollistaen siinä tapahtuneita 
muutoksia esim. kuvaparein. Oppilaiden kulttuu-
riympäristöä kuvaavat työt tuodaan esille esim. 
vuosittaisen Euroopan rakennusperintöpäivän 
yhteydessä. Kurikan seurakunnan ja Kurikka-Seu-
ran yhteistyö rakennnusperintöpäivänä jatkuu.

• Suunnitellaan ja järjestetään ohjattuja ky-
läkävelyjä ja teemakierroksia. kulttuuriympäris-
töihin. Esiteltäviä kohteita on joka kylällä, tiiviisti 
esittelykohteita on esimerkiksi Kurikan ja Jurvan 
keskustassa, Koskimäessä, Tupenmäellä, Panulan-
kujalla Järvenpäässä, Panttilassa ja Sarvijoella. 

• Kehitetään koululaisten kotiseutukierros, 
jonka jokainen Kurikan koululainen tekee koulu-
aikanaan. Kehitystyö voidaan toteuttaa hankkee-
na.

• Kansalaisopiston kotiseutu- ja kotiseutumu-
seon tilaisuuksissa ja valokuvauspiireissä voidaan 
tutustua kulttuuriympäristöön tunnistaen, ha-
vainnoiden ja dokumentoiden. Kulttuuritietopiiri 
Jurvassa ja Kurikan ”Torpat ja torpparit”-piiri  ko-
koavat ja jakavat tietoa kulttuuriympäristöistä.

Tuiskulan koululaiset osallistuivat Nina Takalan 
johdolla aikamatkaan Kurikan museolla syksyl-
lä 2014.
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Keskeiset toimijat

• Museovirasto
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
• Kurikan kaupunki; tekninen toimi, 

kulttuuritoimi, matkailutoimi,
• Kurikka-Seura, Jurva-Seura
• Yhteistyötahoina Etelä-Pohjanmaan 

liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Tavoitetila Toimenpiteet

Arkeologisen perinnön 
säilyminen turvataan

Arkeologinen inventointi 
etenee

Arkeologinen perintö 
tunnetaan ja sen säilyminen 
turvataan maankäytön 
suunnittelussa

• Edistetään arkeologisia inventointeja 
Kurikassa

• Täydennetään esihistoriallisen ajan 
muinaisjäännösinventointeja. 

• Tarvittaessa edellytetään arkeologinen 
inventointi kaavahankkeiden pohjaksi

KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖ

Tiedotetaan muinaisjäännösten suojelusta ja ar-
keologisista irtolöydöistä – muistutetaan että 
löytäjän tulee aina toimittaa ne Museovirastoon 
tarkastettaviksi. 

Kurikassa on viimeksi tehty kiinteiden mui-
naisjäännösten inventointi vuonna 2010. Se 
tehtiin Kurikan keskustan ja Panttilan osayleis-
kaavan laadinnan yhteydessä. Kaavoitus on mer-
kittävä muinaisjäännöksien suojelun keino, sekä 
muinaismuistolaki että nykyinen maankäyttö- 
ja rakennuslaki edellyttävät kaavoituksen yhte-
ydessä riittäviä ja ajantasaisia muinaisjäännös-
selvityksiä. Tietoa Kurikan esihistoriallisista ja 
historiallisista muinaisjäännöksistä kootaan tu-
levaisuudessa isojen hankkeiden kuten kaava- ja 
tiehankkeiden yhteydessä.

Tuotetaan opetusmateriaalia arkeologisesta 
perinnöstä. Siihen kootaan korkeuskäyrät, mui-
naisrannat, maaperä ja maankohoamisen vai-
kutus sekä alueen kaikki tunnetut arkeologiset 
kiinteät muinaisjäännökset. Havainnemateriaa-
li mahdollistaa ja tekee ymmärrettäväksi koh-
teiden sijainnin tietyllä korkeustasolla. Se myös 
antaa vihjeen siitä, mistä vielä tunnistamattomia 
kohteita saattaa löytää. 

Arkeologisia kiinteitä muinaisjäännöskohtei-
ta merkitään maastoon. Kohteet Jurvassa ja Ku-
rikassa sijaitsevat kuitenkin pääosin jokivarsien 
pelloilla ja pihapiireissä eivätkä ne siten ole koh-
teita, joihin kävijöitä voisi opastaa. 

Tuiskulan koululaisten piirustutunnin aiheena 
oli pohjalaistalo ja sen ikkunat.

Kusikivi on yksi Kurikan kiinteistä muinaisjäännöksistä, tapahtumapaikka josta lisää s. 36.
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RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Keskeiset toimijat

• Kurikan kaupunki
• Kurikka-Seura, Jurva-Seura
• Kansalaisopiston opintopiirit
• Kyläseurat
• Asukkaat

Tavoitetila Toimenpiteet

Kulttuuriympäristötietoa on 
saatavilla

Kulttuuriympäristötietoa 
kerätään, modernin 
rakennusperinnön inventointi 
on käynnissä

Kyläkirjoja valmistuu Kurikan 
eri kylillä

• Inventointeja jatketaan, tarkennetaan ja täs-
mennetään

• Kansalaisopiston opintopiirit tai kyläseurat 
kokoontuvat ja kokoavat kotiseutuaineis-
toa, joka kootaan myöhemmin kyläkirjoiksi

Kurikassa on runsaasti monipuolisia ja arvokkaita 
rakennuksia. Kulttuuriympäristöohjelma kokoaa 
inventointitietoa paikallisen rakentamisen erityis-
piirteistä Kurikan eri puolilta. Tietoa tulee jatkossa 
päivittää ja eri yhteyksissä myös syventää. Jälleen-
rakennuskauden rintamamiestalot ja 1970-luvun 
taajamarakentaminen ovat osa yhteistä kulttuu-
riperintöä, samoin paikallinen moderni arkkiteh-
tuuri. Jatkossa niistä tarvitaan inventointitietoa. 
Aiakisemmat inventoinnit eivät ole olleet myös-
kään kattavia. Niitä on kulttuuriympäristöohjel-
man laadinnan yhteydessä voitu edistää uusin 
inventoinnein ja aikaisempien inventointien päi-
vityksin. Työtä tulee jatkaa ja päivittää säännölli-
sesti mm. kaavahankkeiden yhteydessä. 

• Rakennusinventointeja päivitetään ja täy-
dennetään mahdollisten kaavahankkeiden tar-
peisiin. Modernin rakennusperinnön inventointi 
käynnistetään. 

• Aktivoidaan kyläseuroja ja asukkaita sekä 
koululaisia kokoamaan tietoa kylistä ja niiden 
rakennuskannasta kuten tietoja vanhoista kul-
kureiteistä, rakennuksiin liittyviä tietoja, muis-
titietoa kylän elämästä ja asukkaista sekä konk-
reettista materiaalia kuten valokuvia, erilaisia 
arkistotietoja jne. Materiaali voidaan koota ky-
läkansioihin ja myöhemmin kyläkirjoihin. Digi-
taalisena aineisto on helposti hyödynnettävissä. 
Tiedonkeruun voi kuka tahansa aloittaa kokoa-
malla tietoa omasta asuinrakennuksestaan ja 
lähiympäristöstään. Kyläkansioiden sisältämän 
tiedon kokoaminen ja tallentaminen voidaan or-
ganisoida Kurikka-Seuran, Jurva-Seuran ja kau-
pungin kulttuuritoimen yhteistyönä. 

• Turvataan työväentalojen, nuorisoseuran-
talojen ja maamiesseurojen – usein nykyisten 
kylätalojen – säilyminen osana kurikkalaista ar-
vokasta rakennettua ympäristöä. Tiedotetaan 

avustusmahdollisuuksista, selvitetään kiinteistö-
jen lämpötaloutta ja käynnistettän hanke jonka 
avulla parannetaan. rakennusten energiataloutta.

• Ympäristön siisteyteen kiinnitetään huomi-
ota, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu vas-
taavat maastokatselmuksista ja korjaus- ja pur-
kukehotuksista huonokuntoisten rakennusten ja 
rakenteiden kunnostamiseksi tai poistamiseksi. 

• Käytetään kulttuurihistoriallisia arvoja ym-
märtäviä suunnittelijoita ja rakentajia. Tietoja 
heistä kootaan kunnan rakennusvalvontaan. 
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Jurvan kirkko on teknisesti hyväkuntoinen. Vii-
meisin suurempi korjaus tehtiin ennen kirkon 
200-vuotisjuhlaa vuonna 2002. Erityistä kunnos-
tustarvetta ei ole näköpiirissä. Viime vuosina on 
paikkailtu ulkomaalausta, katon tervaus on tulos-
sa seuraavaksi.

Kirkon ympäriltä on muutaman viime vuo-
den aikana poistettu yli 20 iäkästä puuta, jäljellä 
oleva puusto on sekin pääosin uudistustarpees-
sa. Asiaan varaudutaan ja uusien rauduskoivu-
jen ja pihtakuusten istutusta suunnitellaan tule-
vaksi kesäksi. 

Kirkon ympärillä olevalle vanhalle hautaus-
maalle on laadittu puistosuunnitelma. Sitä ei ole 
kuitenkaan toteutettu mm. suunnitelman sisäl-
tämien, paikallisiin oloihin sopimattomien, ek-
soottisten kasvien takia. Kirkkomaita hoitavat 
puutarhurit vuoskymmenien kokemuksella.  

Kirkon ympärillä olevaan hautausmaahan 
haudataan ainoastaan sukuhautoihin. Alue 
poistuu vähitellen hautauskäytöstä, viettä-
vä moreenimaa on hoidollisesti ja hautauk-
sen kannalta haastava. Kirkkomaalle on tulos-
sa muistomerkki, johon hautapaikasta luopuvat 

Kurikan seurakunta 

Kurikan seurakunta vaalii ja kantaa vastuun 
omasta rakennetusta ympäristöstään. Seura-
kunta on maanomistajana aktiivisesti mukana 
myös kaupungin kehittämisessä kuten Kyrön-
jokivarteen toteutettavan ulkoilureitin kehitys-
työssä ja toteutuksessa. Lähestyvä kuntaliitos 
Jalasjärven kanssa muuttaa seurakunnan työ-
kenttää ja muutokseen varaudutaan. 

Kirkollisten rakennusten kunnostus tehdään 
Kurikassa Kirkkohallituksen ja Museoviraston 
asiantuntijoiden ohjauksessa. Talvihaudan kun-
nostus kesällä 2013 oli viimeisin suurempi kor-
jaus. Rakennuksen vuoraus ja kate uusittiin ja 
perustusta parannettiin. Kuvat alla kuvaavat ti-
lannetta ennen korjausta, sen aikaan ja jälkeen. 
Kurikan kirkon viimeisin korjaus tehtiin kir-
kon sisääntulon yhteyteen vuonna 2012. Tuol-
loin rakennettiin morsiushuone ja inva-wc. Kir-
kon vuotavat tapulit olivat haaste korjauksen 
suunnittelijoille ja toteuttajille. Paanujen vaih-
to kupariin oli aiheuttanut veden tiivistymisen 
rakenteisiin, vaativa korjaus poisti ongelman. 
Saukkorannan leirikeskuksen saunaa tullaan 
korjaamaan seuraavaksi. Luovan ja Miedon seu-
rakuntatalot tulevat myyntiin, 

Hautausmaan yleissuunnitelman laati maise-
ma-arkkitehti Juhani Rajala. Suunnitelma koros-
taa hautausmaan puistomaista luonnetta, keskei-
senä ideana pohjalainen jokivarsi ja jokinäkymät 
eri vuodenaikoina. Suunnitelman toteutus jatkuu, 
joen erottuminen edellyttää rantavyöhykkeen jat-
kuvaa hoitotyötä. Arboristin kartoitus paljasti huo-
nokuntoisten, iäkkäiden puiden määrän 1990-lu-
vun lopulla. Puuston poisto oli välttämätön ja  
merkittävä muutos nostatti tuntoja. Kirkon lähel-
lä olevat isot kuuset ovat yli 130-vuotiaita. Sotien 
jälkeen istutetut rinteen puut estävät maaperän 
eroosiota. Hiekkakujan koivut, lehmusrivi, pihlajat  
ja orapihlajat ovat osa Rajalan suunnitelmaa. Osa 
hautausmaan puista on kuitenkin hajallaan ja syn-
tynyt ilmeisen suunnittelematta. Osa niistä sijoit-
tuu hautapaikkojen kohdalle ja vaikeuttaa alueen 
suunnittelua. Myös aluksi pienikokoiset yksityis-
ten istuttamat tuijat ovat täysikasvuisina ongelma 
ja niiden istutusta rajoitetaan.

Perinteisesti hautausmailla ei ole tarvittu oh-
jeistusta, ajat kuitenkin muuttuvat. Vierailijoita 
on ohjattava, hautarauha on turvattava ja esi-
merkiksi autolla voi hautausmaalla kulkea vain 
henkilö, joka ei sinne muutoin pääsisi. Huolto-

työn takia esteitä kuten portteja ei hautausmaal-
la ole. 

Kirkko ympäristöineen lepää omalla savipat-
jalla ja pohjavesi on korkealla. Onni on, että pinta-
maan kuivatuksen takia vaarallisena purettu kau-
pungintalo lepäsi erillisellä savipatjalla. Kirkon ja 
entisen kaupungintalon välissä oli luoma, jonka 
paikka on edelleen nähtävissä, torialue luoman 
kohdalta on kuitenkin täytetty. Pohjakosteuden 
säilyminen on ehdottoman tärkeää, siksi tilan-
netta seurataan säännöllisesti. Kaksi suurta puuta 
kirkon läheltä on poistettu, etteivät ne kuivattaisi 
maapohjaa. Asfalttia kirkon ympärillä ei myöskään 
lisätä. Viemäröinti toteutettiin poikkeuksellisin rat-
kaisuin, eristehiekkaa ei käytetty vaan putkiston 
ympärille palautettiin savi.

Seurakunnan lapsityö toteuttaa vuosittain 
pääsiäisvaelluksen. Kun kirkko täytti 160 vuotta, 
valokuvanäyttelyssä esiteltiin juuri inventoitua 
esineistöä. Seurakunta osallistui syksyllä 2014 
”Asu ja elä”-tapahtumaan. Kirkko oli auki ja tuol-
loin kävijöille kerrottiin erityisesti kirkkoraken-
nuksista. 

suvut saavat kiinnittää muistolaatan.
Uusi hautausmaa ja sen laajennus Säläisjärvel-

le johtavan tien varressa on alue, jonne hautauk-
set ohjataan. Sen vanhin osa on vajaakäytössä, 
aluetta on kuitenkin ollut pakko laajentaa. Syynä 
tähän on, että suvuille luovutettiin aikoinaan jopa 
kuusi ainaispaikkaa, hautauksia alueella on kui-
tenkin ollut odotettua vähemmän. Uudella hau-
tausmaalla on uurnalehto, tuhkan sirottelualue ja 
tunnustuksettomien hautausalue. 

Talvihauta vuonna 2011 ja korjauksen aikaan ke-
sällä 2013
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Kurikka-Seura

Jurva-Seura jatkaa toimintaansa samaan tapaan 
kuin tähän asti. toimintaa rahoitetaan kaupun-
gin yleisavustuksilla ja mahdollisilla muilla apu-
rahoilla. Entisestä Kunnantalosta siirrettiin suuri 
määrä aineistoa Jurva-Seuralle, jota nyt järjes-
tellään. Jurva-Seura järjestelee myös suurta va-
lokuva-aineistoa, jonka se sai valokuvaaja Oiva 
Hannulan jäämistöstä.

Jurva-Seura

Jyllinkosken Sähköpuisto koostuu Jyllinkosken 
sähkölaitosmuseosta ja Informaatiotekniikan 
museosta. Aluetta ympäröi Etelä-Pohjanmaalle 
harvinainen jokikanjoni. Voimalatoiminta Jyllin-
koskella loppui vuonna 1970, mutta rakennuk-
set jäivät.

Informaatiotekniikan museon näyttelytilat si-
jaitsevat kolmessa kerroksessa voimalaitoksen 
viereisessä ns. kytkinasemarakennuksessa. Siellä 
on myös pieni yleisötila, jossa voi järjestää pieni-
muotoisia juhlia. Museo tulee esittelemään tie-
don tuottamisessa, siirrossa, vastaanottamisessa 
ja tallentamisessa käytettäviä laitteita eri vuosi-
kymmeniltä. Esimerkiksi vanhimmat radiot ovat 
1920-luvulta. 

Jyllinkosken lehtoalue on varsinkin kesäisin 
suosittu koko perheen käyntikohde. Kesäkah-
vila on avoinna kesäkuukausina. Luontopolku 
rannan nuotiopaikalta kosken näköalatasanteel-
le ja Kiskonniemeen on suosittu patikointireitti. 
Myös Jyllipeikko on rakentanut itselleen majan 
suuresta kaapelikelasta kosken rantaan ja se on 
ollut suosittu pikkuväen parissa. 

Voimalan sähköntuotantomuseota ja sen 
viereen tulevaa IT-museota pyörittää 25-henki-
nen  Informaatiotekniikan Museoyhdistys, jon-
ka jäsenet ovat lähikunnista. Yhdistys tulee jat-
kamaan alueen kehittämistä voimavarojensa 
mukaan, tarkoituksena on rakentaa rantaan lai-
turi joka parantaa vesiliikenteen rantautumista 
ja palvelee myös kalastajia. Poistokanavan yli ra-
kennetaan kävelysilta, joka helpottaa liikkumis-
ta nuotiopaikan niemessä, myös kosken rantaa 
tullaan raivaamaan avoimemmaksi. Tarkoitukse-
na on luoda Jyllinkosken Sähköpuistosta lähellä 
kaupunkikeskustaa oleva viihtyisä ja rauhallinen 
retkikohde, josta löytyy jokaiselle vierailijalle jo-
takin mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa.

Jyllinkosken Sähköpuisto

Kurikan museon käytettävissä olevat näyttely-, 
työskentely-, varastointi- sekä arkistotilat ovat 
museotoimen hoitamisen kannalta riittämättö-
mät ja laadultaan puutteelliset. Museoesineitä 
säilytetään kosteissa, vaihtuvalämpöisissä ja hel-
posti likaantuvissa tiloissa. Asiakirja- ja valokuva-
aineistoa ei ole myöskään järjestelmällisesti ar-
kistoitu ja aineisto on hankalasti käytettävissä. 
Siksi tarvitaan laatuvaatimukset täyttävä museo- 
ja arkistorakennus. 

Kurikan museon ja kotiseututalon toiminnan 
kehittämisestä tehtiin jo 1990-luvun alussa suun-
nitelma. Tarkoituksena oli ryhtyä rakentamaan 
kurikkalaista käsityötaitoa ja yrittäjyyttä esitte-
levää kärrymuseota. Samaan rakennukseen kaa-
vailtiin kansanperinteen kerääjä Samuli Paula-
harjulle omistettua salia. Vuonna 1999 saadulla 
hankerahoituksella suunniteltiin Kurikan yritys-
museon rakentamista ja rakennettiin useita Ku-
rikan yrityksiä ja käsityöläisyyttä esitteleviä näyt-
telyitä. 

Kurikka-Seura on käynnistämässä selvitystä, 
jossa ideoidaan Kurikan Museonmäen tulevaa 
toimintaa ja kartoitetaan alueen kehitysmah-
dollisuuksia. Kotiseutumuseosta halutaan ke-
hittää matalan kynnyksen museo, kurikkalaisten 
olohuone. Esillä olleita toiveita ovat välttämät-
tömien arkistotilojen lisäksi mm. museotoimin-
taa täydentävät museokahvila ja museokauppa. 
Halutaan myös tarjota näyttelytila kurikkalais-
ten taiteilijoiden ja kulttuuriyhdistysten käy-
tettäväksi. Esiselvitys suunnitellaan vuosille 
2015-2016. Museorakennuksen suunnittelun 
toivotaan valmistuvan vuoden 2016 loppuun 
mennessä ja uusi museorakennus voisi avata 
ovensa vuonna 2018. Vanhan museon ja museo-
alueen peruskorjaussuunnitelmaa suunnitellaan 
vuodelle 2018. 

Kaj Höglund

Kurikan Kotiseutumuseon sisääntulo sai uuden il-
moitustaulun kesällä 2014.
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Puistot ja viheralueet  

Juhani Rajala, 
maisema-arkkitehti

Kurikan kappalaispappilan puutarha oli 
heinittynyt alue, jossa oli ennen sijainnut 
komea, ilmeisesti terassoitu pappilan puu-
tarha. Tontilla kasvoi aarikaupalla konnan-
tatarta, muita koristekasveja niukasti, hiu-
kan päivänliljaa. Ylimääräistä kasvillisuutta 
voitiinkin hyödyntää muualla viherraken-
tamisen edetessä Kurikassa. Pienestä puis-
tomaisesta osasta muotoutui symmetrinen 
”muotopuutarha”. 

Museonmäelle haluttiin klasinalustarha 
entiseen malliin. Torialueelle ei haluttu kas-
villisuutta vaan kivipintoja ja kunnollinen 
valaistus sekä lämmityspistokkeita paikoi-
tukseen. Yhteys tapuliin oli luotava valai-
simien kautta, ja niistä suunniteltiin ikään 
kuin puuttuva katto. Kärrynpyörien varjo 
kuvaa Kurikkaa, joka 1900-luvun alussa oli  
pohjoismaiden suurin kärrynpyörien tuot-
taja. Kodikas räsymatto johdattaa kulkijaa 
tilateoksen lailla. Virtaavaa jokea kuvaavat 
torin siniset kivet.

Jarmo Ojajärvi, 
maanrakennuspäällikkö

Maanrakennusmestari Veijo Antilan työ vuosina 
1977-1999 kaupungin puistojen ja viheralueiden 
käynnistämisessä ja kehittämisessä on ollut  mer-
kittävää, olen jatkanut hänen työtään maanra-
kennuspäällikkönä Kurikassa vuodesta 1999.

Viheralueiden hoito Kurikassa työllistää kaksi 
puutarhuria ja kahdeksan kausityöntekijää. Kesä-
työntekijät tekevät kukin neljän viikon pätkän, yh-
teensä heitä on vuosittain n. 70. Viheralueet ovat 
kunnan käyntikortti ja niihin on haluttu panos-
taa. Katuvihreä on saanut kiitosta ja se kannus-
taa työntekijöitä. Uusien asuntoalueiden myötä 
viherverkosto laajenee edelleen ja mm. kevyenlii-
kenteen väylät saavat istutuksia. Kaupungintalon 
purkutyö ja keskeiseen kaupunkitilaan syntyneen 
kenttämäisen alueen tulevaisuus ratkeaa tulevis-
sa päätöksissä.’

Julkiset puistot ja aukiot, kuten kirjaston ympä-
ristö, toriaukio, kaupungintalon ympäristö, muse-
onmäki, Nummen kappalaisen pappilan puutar-
ha, Kirkonahteen ulkoilupuistot ja vanhainkodin 
ympäristö sekä tuleva Nuorisopuisto ovat mai-
sema-arkkitehti Juhani Rajalan suunnittelemia. 
Suunnitelmia on kuitenkin usein alkuperäisestä 
muokattu ja yksinkertaistettu.

Meijerinlahden alue on kehittynyt vaiheit-
tain vuodesta 2005 lähtien. Kurikan kirkon 
eteläpuolella oleva Kyrönjoen varsi ja pa-
juttunut Meijerinlampi oli keskeinen alue ai-
van kaupungin keskustassa. Se haluttiin vir-
kistyskäyttöön ja vesiaihe paremmin esiin. 
Lampea ja jokivartta on ruopattu ja alue on 
rakentunut nykyiseen muotoonsa vähitel-
len. Lampi on kesäisin suosittu uimapaikka, 
Kyrönjoessa harrastetaan mm. vesihiihtoa ja 
rantapalloa. Talvisin jokivarressa hiihdetään 
ja moottorikelkkaillaan. Yleisön käyttöön on 
saatu mm. rantamajoja. 

Urheilupuiston uudistaminen käynnistyi sa-
moin 2005 vanhan urheilukentän sanee-
rauksella. Sosiaali- ja huoltorakennukset ja 
kuntorata saatiin seuraavaksi. Alueella on 
soikea rata sekä pesäpallokenttä, joka oli 
2000-luvun alussa hiekkatekonurmella.  Ke-
sällä 2014 tenniskenttiä peruskorjattiin ja 
tehtiin muutostöitä tulvasuojelun tarpeisiin. 
Viimeisimpänä alueelle siirrettiin sairaalan-
mäeltä Carolus Enckellin temppeli-veistos. 
Sen sijoituksessa huomioitiin suunnittelijan 
idea, karkauspäivänä tiettynä kellonaika-
na auringonsäde lävistää veistoksen. Alue 
valmistuu vuonna 2015. Alue on toistaisek-
si nurmetettu, istutusten tarvetta harkitaan 
myöhemmin.

Nuorisopuiston rakennustyö nuorisotalo Kur-
nun taakse käynnistyi syksyllä 2013 ja valmis-
tuu vuonna 2015.  Puisto on vaatinut maaston 
muotoilua, puiston keskiosa jää syvemmälle ja 
tilaa rajataan kivikorein. Nuoriso saa käyttöönsä 
mm. erilaisia kieputintankoja, hyrriä ja mahdolli-
suuden harrastaa minijalkapalloa. Suunnitelman 
skeittiramppi jäi toteutuksesta. Ympärillä ollut 
huonokuntoinen puusto oli valitettavasti poistet-
tava ja korvataan uusilla.  
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Myllykylä

Myllykylän ”maisematieltä saarelle ja luon-
topolulle” kehittä miskohteina ovat Mylly-
saari, joka on ollut kylän kokoontumipaikka 
ja Pitkämön patorakentamisen myötä jäänyt 
veden alle, Myllykyläntie ja luontopolku 
Käräjävuorelle  

Kehittämishankkeessa kunnostetaan 
Myllykylän kylätalon edustalla olevaa saar-
ta ja kohennetaan Jalasjokea myötäilevän, 
kylän halki kulkevan Myllykyläntien yleisil-
mettä. Saari kaipaa ruokamultaa, istutuksia 
ja maisemointia sekä rakenteita, esimerkik-
si grillikotaa. Hankkeessa parannetaan myös 
Myllykyläntien yleistä ilmettä. Lisäksi satsa-
taan Käräjävuorelle vievään luontopolkuun. 
Tiedon mukaan siellä on istuttu käräjiä, mut-
ta paikalla olleet käräjäkivet on kuljetettu 
pois. Myllykylästä vuoren eteläpuolelta alka-
va jo melko vesoittunut reitti avataan ja mer-
kitään vuorelle asti. Vuoren pohjoispuolen 
pääosin teitä pitkin kulkeva reitti niin ikään 
merkitään retkeilijöille. Käräjävuoren päällä 
seisoo jo komea Käräjälaavu. Se rakennettiin 
vuonna 2002 osana Myllykylän maa- ja koti-
talousseuran aiempaa hanketta.

Terveisiä Kurikan kyliltä

Tuiskula

Vuonna 2014 on työn alla kyläseuran vapaa-
ajan viettoon tuleva  Jokitupa. Sitä puur-
retaan kökkätyöllä ja lahjoitusvaroilla. Joki-
rantaan rakennettava laituri mahdollistaisi 
elämysmatkailun myös joella. Tämä edellyt-
tä jokivarren siistimistä.

Luova

Loukajanvuoren puupuisto käsittää yli 50 
lajia. Se on koottu erityisesti koululaisten 
mutta myös Loukajanvuorelle kävijöiden 
iloksi. Vuorella on näkötornin lisäksi laavu ja 
nuotiopaikka.
Jalasjoen vartta haluttaisiin hyödyntää 
enemmän ja lisätä joen virkistyskäyttöä. 
Myös veneilykäyttöä haluttaisiin lisätä, se 
edellyttää mm. joessa olevien kivien merkit-
semistä.  
Nuorisoseuran omistuksessa ollut vanha 
Luovan koulu on myyty yksityisomistuk-
seen 2000-luvun alussa. Nyt koulu on jälleen 
myynnissä ja sisältää monia mahdollisuuk-
sia. Sen runko on hyväkuntoinen, ollut kui-
tenkin pitkään kylmillään. 

Närvijoki

Riihikoskessa on Närvijoen ja koko När-
piönjoen suurin pudotuskorkeus. Vanhas-
sa saha- ja myllypaikassa on huomattavia 
kehittämismahdollisuuksia, myllyn ympäris-
tö on maisemallisesti hieno ja sijainti kylässä 
keskeinen. Myllyrakennus ja patorakenteet 
vaativat kuitenkin pikaisia toimia. 

Närvijoenkin kyläympäristö vaatii hoito-
toimia, jokea voisi hyödyntää enemmän ja 
alueelle olisi kehitettävissä ulkoilureitistö.

Kylätalojen lämpötalouden 
parantaminen 

Kyläseurojen tarpeita kartoitettiin kyselyllä syk-
syllä 2014. Vastauksista ilmeni että kiinteistöjen 
lämmitys vei useimpien seurojen voimavaroja 
merkittävästi, jopa kaikki seuran tulot saattoi-

Loukajanvuorelta avautuu hienoja näkymiä eri puolille Luovankylää. 

miettii rahoitusmahdollisuutta. Selvitys ja ener-
giatehokkuutta lisäävät toimet voitaisiin toteut-
taa hankerahoituksella. Leader-hanke sisältää 
kuntaosuuden.

• Nuorisoseuran- ja kylätalojen tulisi saada 
hoitosuunnitelma (ylläpito, rahoitus, tukimah-
dollisuudet). Hyvin tehdyssä, talon toimivuutta 
parantavasa korjauksessa ja laajennuksessa sisä-
tilat kunnostetaan siten, että talolle ominainen 
tunnelma säilyy ja aiempien vuosikymmenten 
kerrostumat kuten vanhat uunit ja pinnat säily-
tetään. Korjauksessa huomioidaan myös talon 
esteettömyyden parantaminen. Talon käytettä-
vyyttä parannetaan ajanmukaistamalla keittiötä 
sekä lämmitystä. Usein tunnelmallisia sisätiloja 
ei tulisi ylikorjata. Wc-tilat sijoitetaan sopimaan 
kokonaisuuteen. 

• Tärkeää on herättää talkooväen halu op-
pia vanhan rakennuksen kunnostamista. Muun 
muassa ikkunat voi korjata suureksi osaksi tal-
koovoimin. Kotiseutuliitossa on laadittu yleis-
ohje mm. ilmalämpöpumpun sijoittamisesta. Ta-
voiteltavaa on korjata perinteitä ja rakennuksen 
historiaa kunnioittaen, hyvän korjaustavan mu-
kaan ja ja siten että korjauksen tulos on käyttäji-
en kannalta hyvin toimiva. 

vat hävitä lämmityskuluihin. Kulut usein eris-
teiltään heikoissa rakennuksia olivat yleisesti 
korkeat. 

• Kurikan kaupunki selvittää tilannetta ja 

Kaj Höglund
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Osmo Kahari 
kertoo:

Ostimme Yli-Miedon vuonna 2000.. Talon 
runko osoittautui täysin terveeksi. Vuoden 
2000 remontissa talo maalattiin perinteisil-
lä maaleilla.  Kaikki ikkunat kunnostettiin 
ja sisältä poistettiin muovimattoja. Pirtin 
kolmesta seinästä poistettiin tapetit eli ne 
ovat nyt hirsipintaisia. 

Maalauksen, ikkunoiden kunnostus-
ten ja muovimattojen poistamisen  tar-
koitus oli palauttaa talon alkuperäistä 
ilmettä mahdollisimman paljon. Sillä sil-
mällä on valittu myös tapetit ja katto-
lamput.  Vältämme myös uudenaikaisten 
huonekalujen käyttöä. Varsinkin pirtissä 
kaikki koriste-esineetkin ovat vanhanaikai-
sia. Keittiötä emme ole yrittäneet palaut-
taa ”entiseen loistoon” koska sen pitää olla 
toimiva. Talo maalattiin perinnemaalilla 
senkin takia, että sekavat maalauskerrok-
set eivät olleet poistettavissa. Petrolimaali 
niiden päälle oli ainoa vaihtoehto. Emme 
halunneet poistaa täysin terveitä, alkupe-
räisiä ponttilautoja pinnasta.

Sala- ja sadevesiputket uusittiin ja ta-
lossa oli stokerilämmitys. Poltimme niissä 
pellettejä. Vuonna 2011 asennettiin kallio-

Marjo Uusi-Kakkuri 
kertoo:  

Vanhempieni ostaessa Ala-Hakunin 1980 talo oli ollut asumattomana noin 7-8 vuotta. 
Vanhempani aloittivat talon kunnostamisen ja nykyaikaistamisen pyrkien kunnoittamaan 
talon vanhaa henkeä. Alakerran huonejärjestys on alkuperäinen (tupa, keskitupa ja kaksi 
kamaria). Ovet lukkoineen ovat alkuperäiset. Pari ikkunaa oli ehditty muuttaa nykyaikai-
semmiksi, mutta niihin palautettiin vanhat ruutuikkunat. Wc rakennettiin tuvan viereen 
vanhaan isoon ruokakomeroon. 70-80 -luvun entisöinti ”muodin” mukaisesti tuvan hirsisei-
nä otettiin näkyviin, ja seinät ja katto hiekkapuhallettiin. Vanha muuri (puuhella, uuni ja 
takka) kunnostettiin. Takan paikalle oli joskus laitettu iso puuhella. Se poistettiin ja pienempi 
hella palautettiin uunin eteen. Takka entisöitiin. Keskituvan ja toisen kamarin pönttöuuniin 
oli jo aikaisemmin laitettu yösähkölämmitys, toisen kamarin pönttöuuni lämpenee edel-
leen puilla. Alakerran lattiat uusittiin: vanhat eristeet poistettiin, samoin kamareista kork-
kimatot ja lattiat laudoitettiin alkuperäisen lattian kaltaisella punahongalla. Yläkerrassa oli 
yksi kamari, muuten tila oli ns. ”multakokkia”. Yläkerran kamari edelleen on maalia lukuun-
ottamatta lattiaan saakka alkuperäisessä kunnossa. Yläkertaan rakennettiin kylpyhuone, 
iso makuuhuone, pienempi makuusoppi ja kaksi vaatehuonetta katon taitteen alle. Lattiaa 
vahvistettiin rautakiskoilla, koska yksi iso tukihirsi jouduttiin poistamaan. Lisäksi rakennet-
tiin parveke ja takka isoon makuuhuoneeseen. Talon ulkoseinien valkoinen väri muutettiin 
keltaiseksi 1980-luvun loppupuolella. 1990-luvulla yläkertaan vievä portaikko uusittiin, sa-
moin navettarakennuksessa sijaitseva sauna. Vanhaan navettaan on tehty juhlatila ja van-
hasta karjakeittiöstä ns. ”kesäkeittiö”, jossa on sähkö- ja puuhellat. 2004 tuvan lattia uusittiin 
(myös vesi- ja viemäriputket) vanhojen eristeiden pahan hajun vuoksi: lattia nostettiin ylös 
ja sieltä poistettiin vanhoina eristeinä mm. lehmänkarvoja ja sammalta. Nyt meneillään on 
putki- ja wc/kylpyhuoneen remontti, joka valmistunee kevään 2014 aikana. 

Tulevista remonteista on vaikea sanoa mitään, vanhassa talossa kunnostettavaa olisi 
aina. Yksi ajatus olisi palauttaa ja kunnostaa alkuperäiselle paikalleen Ala-Hakunin vanha 
pikkuaitta, joka nyt on rantamökillämme. Ajatuksena on myös laittaa pinkopahvit takaisin 
tuvan seiniin ja vanhan mallin mukainen puolipaneeli. Ehkä myös valokatkaisijat voisi vaih-
taa bakeliittisiin mustiin alkuperäisen kaltaisiin? Ajatuksia on, toteutumisen näyttää aika. 

Ala-Hakunin rakennusksista lisää sivulla 191.

lämpöjärjestelmä. Kaksi 120 metrin reikää 
ja 14 KW:n kompressori.

Luhtiaitta maalattiin punamullalla 
vuonna 2005. Yksi ulkorakennus lyhen-
nettiin ja kunnostettiin vuonna 2003. Pi-
hapiirissä ollut sauna siirrettiin rantaan 
vuonna 2004. Navetan sisätiloja on kun-
nostettu vuosien aikana lampaidenpidon  
takia. Yksi pieni sivuhuone on muutettu 
verstaaksi. Vanhan navetan pinnasta pois-
timme tyyliin sopimattomat  raakalaudat 
hirsien päältä. 

Taloon muutettaessa pihapiirissä ei ol-
lut juurikaan istutuksia. Nyt niitä on paljon. 
Monta koivua on poistettu pihasta. Taka-
piha on raivattu nurmikoksi ja istutuksille. 
Puita on kaadettu omasta  lammaskäälys-
tä eli-laitumesta polttopuiksi. Toisen omis-
tama takalaidun on raivattu lampaiden 
lisälaitumeksi. Kuusiaita istutettiin tontin 
rajalle. Takapihaa raivasimme, koska ison 
maalaistalon ympärillä pitää olla paljon 
vapaata tilaa. Osa isoista puista myös kas-
voi vaarallisen lähellä taloa.’

Yli-Miedon rakennuksista lisää sivulla 
200-201.
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Kurikan Lakkitehdas, Panttila 

Kurikan lakkitehtaan alue sisältää monia kehittä-
mismahdollisuuksia. Nykyisellään vain osa kiin-
teistöistä on käytössä. Tiloihin tarvittaisiin uutta 
toimintaa ja käyttömuotoja, käytön puuttuessa 
rakennukset vähitellen rapistuvat.

• Lakkitehdas mahdollistaisi esim. erilaiset lii-
kuntaharrastukset, tiloihin voisi sovittaa kunto-
salin tai lasten sisäliikuntapaikan. Rantamajaa ja 
viereistä luomaa voisi myös hyödyntää. Lakkiteh-
taan iso sali on akustiikaltaan loistava ja kolmeen 
osaan kantavin pilarein jaettu. Koko tila saataisiin 
käyttöön esim. isoja skreenejä käyttäen. Alueen 
matkailuyrittäjät Rypölän Torppa, Koskenkorvan 
Trahteeri, Reinon tupa ja Latva-Koiviston Kude-
kammari hyötyisivät yhteistyöstä. 

”Vappu Luhtala, Kurikan Lakkiteh-
taan omistajan vaimo järjesti aika-
naan juhannusjuhlia kyläläisille. Sil-
loin torvisoittokunta soitti katolla ja 
väki nautti piknikistä puutarhassa”

Alinna 1910-luvulta oleva Kurikan lakkitehtaan 
ruokala/konttori ja sen sisätilojen säilyneitä yksi-
tyiskohtia.

Ylärivin kuvat Ervin suunnittelemasta tehdasosas-
ta. Alarivissä kuvia vanhan tehdasosan sisätilois-
ta.
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Keskeiset toimijat
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
• Kurikan kaupunki; maaseututoimi, 

ympäristötoimi
• Kurikan luonnonsuojeluyhdistys ry
• Tiedotusvälineet
• Kyläseurat
• Maatalousjärjestöt

Tavoitetila Toimenpiteet

Perinnebiotooppien säilyminen 
turvataan

Perinnebiotooppeja hoidetaan 
säännöllisesti ja asiantuntevasti

Vieraslajit tunnistetaan, niiden 
torjuntamenetelmät  hallitaan ja 
poistetaan säännöllisesti

• Opetusta, ohjausta ja neuvontaa, 
inventointien päivittämistä

KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

Maatalouden maisema on muuttunut yksipuo-
lisemmaksi ja luonnon monimuotoisuus maa-
talousalueilla vähentynyt. Muutos on tapahtu-
nut viimeisinä vuosikymmeninä. Perinteisestä 
niitosta ja laidunnuksesta riippuvaisten kasvien 
ja eläinlajien elinympäristöt ovat vähentyneet. 
Perinnebiotooppeja, karjatalouden muovaamia 
luontotyyppejä kuten niittyjä, hakamaita ja met-
sälaitumia on Kurikassa kuten muuallakin maas-
sa säilynyt vain pienialaisina laikkuina. Tärkeää 
olisi turvata näiden näihin päiviin säilyneiden 
perinnebiotooppien luonto- ja maisemalliset ar-
vot sekä pyrkiä ennallistamaan jo umpeutunei-
ta kohteita.

• Perinnemaisemien hoidon opetusta, ohja-
usta ja neuvontaa järjestetään maastossa. Esi-
merkkikohteena voisi olla Kiskonniemi, Hirvelän-
saari tai joku joenrantaniitty, jossa järjestettäisiin 
hoitosuositusten mukaiset vuosittaiset niitto- ja 
siivoustalkoot. 

• Tutkitaan laiduneläinten vuokrausmah-
dollisuutta. Laiduneläinten hoidossa voisi olla 
esim. jokin aidattu rantaniitty tai vanha pihapii-
ri ja laidunnus sopisi esimerkiksi Jyllinkosken ke-
hityssuunnitelmiin. Mm. Kaitamäen lammastila 
Sarvijoella vuokraa lampaita maisemanhoitotöi-
hin. Kaitamäen lampaat hoitavat jo maisemaa 
eri puolilla Jurvaa ja mm. Teuvan keskustassa. 
Yhteensä tilalla lampaita on yli 300. Muita lam-
mastiloja seudulla ovat Hiipakan lammastila Jur-
vassa ja Huhtalan lammastila Jalasjärven Luopa-
järvellä. 

• Kannustetaan maanomistajia, yhdistyksiä 
yms. tahoja hoitotyöhön ja etsitään eri vaihtoeh-
toja hoidon järjestämiseen (kohteiden vuokraus, 
vuokraeläimet, talkoot, eri rahoituskanavia)

• Edistetään vieraslajien kuten lupiinin, jätti-
putken ja jättipalsamin tunnistamista ja torjun-
tamenetelmien tiedon lisäämistä. Vieraslajiesiin-
tymien hävittäminen on tärkeää 

PERINNEBIOTOOPIT
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Kulttuurimaisema ja luonnon lisäksi merkittä-
vä matkailun vetovoimatekijä. Kurikkaa mark-
kinoidaan aikaisempaa enemmän kulttuuri- ja 
maaseutumatkailukohteena. Markkinointi voi 
pohjautua kulttuuriympäristöohjelman esil-
le nostamiin kohteisiin, erilaisiin tapahtumiin ja 
teemaan sopiviin paikkoihin. Näitä voivat olla 
erilaiset majoitus- ja maatilamatkailutuotteet, 
erilaiset tapahtumat ja teemaretket. 

• Kulttuurimaiseman nostaminen Kurikan me-
nestystekijäksi sisältää runsaasti mahdollisuuk-
sia, samoin erilaisia tarpeita ympäristön hoidolle 
ja kehittämiselle. Meijerinlahden ja urheilupuis-
ton kehittäminen aivan Kyrönjoen äärellä Kurikan 
keskustassa on avannut jokivarren kurikkalaisille. 
Alue on aktiivisessa ympärivuotisessa käytössä ja 
jokivarren kehittäminen edelleen on toivottavaa. 
Siltojen välinen alue voisi kehittyä puistomaisek-
si. Kävelyreitteineen ja rantautumispaikkoineen 
se lisäisi ja monipuolistaisi keskustan ulkoilu-
mahdollisuuksia ja toisi jokivarren helpommin 
saavutettavaksi. Ulkoilureitistön jatkaminen jäte-

MAISEMA

vedenpuhdistamon suuntaan ja jokivarren kehit-
täminen maisema- ja luontoarvot huomioiden li-
säisi jokivarren virkistyskäyttöä ja mahdollistaisi 
matkailutoimintoja alueella.

• Jokivarsien kehittäminen eri puolilla Kurik-
kaa on toivottavaa. Kyläkuvan kannalta tärkeät 
näkymät säilyvät ja jo umpeutuneita avataan 
uudelleen, maiseman solmukohtia korostetaan 
ja teiltä avautuu kulkijalle avoimia ja suljettuja 
maisematiloja. Jokivarsien ja kyläkeskusten ke-
hittämiseksi tarvitaan alueellisia kehittämis- ja 
maisemanhoitosuunnitelmia. Maanomistajille 
annetaan neuvontaa hoidon tavoitteista ja pe-
riaatteista. Hankemahdollisuuksia kartoitetaan 
yhdessä kyläseurojen ja maanomistajien kanssa. 

• Kulttuuriympäristön arvojen turvaaminen 
ja kehittäminen edellyttää taloudellisia resurs-
seja. Rahoitusta kulttuuriympäristön hoitoon on 
saatavilla alueellisten EU-rahoitteisten ohjelmi-
en kautta. 

• Kiskonniemeen johtava polku, joka on 
osin pitkospuista toteutettiin EU-hankkeena 

1900-2000-lukujen taitteessa. Pitkospuiden alus-
rakenteet ja kiinteät kaiteet ovat osin heikkokun-
toisina korjauksen tarpeessa. Merkittävä maan-
vyörymä katkaisee kävelypolun ja pakottaa 
palaamaan tuloreittiä. Vyörymästä tulisi varoittaa 
kyltein.

Keskeiset toimijat

• Kurikan kaupunki: kaupungin 
virkamiehet, yrittäjät ja 
luottamushenkilöt, 

• Kurikka-Seura ry., Jurva-Seura
• Kyläseurat

Tavoitetila Toimenpiteet

Kulttuuriympäristöä 
hyödynnetään matkailu- ja 
yritystoiminnassa

Virkistysalueiden ja -reittien 
kehittäminen

Markkinointia, teemakarttoja 
ja opaslehtisiä

• Tietoa rahoitusmahdollisuuksista 
kulttuuriympäristön hoitoon on saatavilla

• Taloudelliset resurssit 
mahdollistavatkulttuuriympäristössä 
tapahtuvan kehitystyön

• Kulttuuriympäristöohjelmaan koottuja 
tietoja rahoittajista jaetaan, hyödynnetään 
ja päivitetään

Eroosioherkän Pitkämön rantalehtojen kasvillisuus on rehevää, puut kaatuvat paikoin poluille ja 
pitkospuut vaativat huoltotoimia, maanvyörymät alueella voivat olla laajojakin.

Kurikan kaupunkikeskustan kehit-
tämishankkeessa mietitään 2014 
erilaisia tapoja kehittää keskustan ve-
tovoimaisuutta. Kaupungintalon pur-
kaminen on luonut uuden tilanteen 
ja mahdollisuuksia kehittää keskustaa. 
Esille tulleita tavoitteita ovat  toritoi-
minnan aktivoiminen ja torin viihtyi-
syyden parantaminen, katukuvan uu-
den ilmeen luominen ja jokimaiseman 
parempi hyödyntäminen.
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Rypölän Torppa

Rypölän Torppa sijaitsee Sahankylässä Panttilas-
ta Viitalankylään johtavan tien liepeillä. Omista-
ja aloitti pienimuotoisesti vuonna 1997 ja Rypö-
lään kohosi purkuhirsistä sauna. Pian Rypölässä 
koottiin seudulta löytyneistä purkutalojen hir-
sistä jo tupa ja luhti, jotka mahdollistivat yritys-
toiminan käynnistämisen. Pieni Liinuntupa, joka 
siirrettiin Panttilasta on pihapiirin poikkeus, lä-
hes kokonaisena siirretty. Paikkakunnalla puret-
tujen rakennusten hirsistä on koottu lisäksi mm. 
aitta, savusauna ja paja. Pihapiirissä on kesken-
eräinen iso hirsikehikko, sekin koottu monesta 
purkutalosta. Rakennuksesta suunnitellaan ra-
vintolaa Rypölään.

Kurikan kulttuuriympäristö on rikasta ja hyvin 
säilynyttä. Siksi onkin erityisen hienoa, että 
Kurikassa käynnistettiin vuonna 2011 kult-
tuuriympäristöhanke. Hankkeen tavoitteena 
oli tuottaa kulttuuriympäristöohjelma, jossa 
kootaan tietoa yhteen ja selitetään nykypäi-
vän ympäristön syntyhistoriaa sekä suunna-
taan ja ohjelmoidaan ympäristöselvityksissä 
ja rakennusinvestoinneissa esiin nostettujen 
kohteiden hoitoa. 

Rakennusinvestointeja on suoritettu Kuri-
kan ja Jurvan alueilla. Lisäksi arkeologit ovat 
tehneet maastotutkimuksia. Hankkeen myötä 
kurikkalainen kulttuurihistoriallisesti arvokas 
rakennusperinne ja –kanta saavat ansaitse-
mansa huomion. 

Kädessäsi olevassa kulttuuriympäristösel-
vityksessä Kurikan ja Jurvan tilanne on päi-
vitetty. Jatkossa Kurikka-Jalasjärvi – kunta-
liitoksen myötä on järkevää ja tarpeellista 
tehdä teokselle jatko-osa koskien Jalasjärveä. 

Kulttuuriympäristöhankkeen puitteissa on 
vierailtu  kouluilla ja laadittu opetusmateri-
aaleja. Kulttuuriperintökasvatuksen suhteen 
Kurikka tekee yhteistyötä Pohjanmaan lasten-
kulttuuriverkosto Barkin kanssa, jonka yhtenä 
tavoitteena on lapsille ja nuorille tarjottavan 
kulttuuriperintökasvatuksen menetelmien ja 

Kurikkalainen kulttuuriperintö
tarjonnan kehittäminen. 

Bark ja Kurikan kulttuuritoimi järjestivät 
kulttuuriväelle, opettajille ja oppilaille kou-
lutusta aikamatkojen toteutukseen. Aika-
matka on menetelmä, jolla voi leikin kaut-
ta tutustua historialliseen tietoon kaikkien 
aistien avulla. Erilaisten aikaan ja teemaan 
liittyvien tehtävien, askareitten ja keskus-
telujen avulla annetaan kuva siitä, millais-
ta elämä tiettyyn aikaan olisi voinut olla. 
Aikamatka eroaa tavallisesta opastukses-
ta tai kertomuksesta elämyksellisyytensä 
ja kokemuksellisuutensa kautta. Kurikka - 
Seura ry. ja Jalasjärvi - Seura ry. ottivat an-
siokkaasti  kopin ideasta ja kehittivät yhtei-
sen Aikamatka-projektin toteutettavaksi 
molemmilla museoilla. 

Kuntalaiset ovat toivoneet taideveistos-
ten ja patsaiden parempaa näkyvyyttä ja 
lisäämistä paikkakunnalle kulttuuriympä-
ristön ja sen viihtyvyyden parantamiseksi.

Kotiseutu, lähiympäristö ja asuinpaikan 
viihtyvyys ovat merkittäviä asioita jokaiselle. 

Kulttuuritoimen puolesta toivon, että 
Kurikan kulttuuriympäristöohjelma –” Rin-
takylissä ja larvamailla” on mielenkiintoi-
nen tutustumismatka yhteisen kotiseudun 
kokemiseen ja tuntemiseen.

Maija-Leena Rostèn 
kulttuuripäällikkö

Tuiskulan koulun 5-6-luokkalaisten piirustuksia 
pohjalaistaloista
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rihistoriallisesta arvottamisesta. Rakennustutkija 
vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koh-
teiden korjausneuvonnasta ja seurannasta sekä 
on mukana kulttuuriympäristön inventointi- ja 
tutkimustoiminnassa. Maakuntamuseo antaa 
myös kulttuuriympäristökasvatusta esim. muse-
on järjestämien työpajojen yhteydessä.

Maakunnallisen museotyön keskeisimpiä 
tehtäviä ovat paikallismuseoitten toiminnan ja 
yhteistyön edistäminen sekä rakennusten kun-
nossapitoon, kokoelmien hoitoon ja esineluet-
telointiin liittyvä ohjaus ja valvonta. Etelä-Poh-
janmaan kunnissa ja kaupungeissa toimivia 
kotiseutumuseoita ylläpitävät kotiseutuseurat ja 
museoyhdistykset sekä kunnat, joiden toimintaa 
ohjaa ja valvoo maakunta-amanuenssi.

Museovirasto
Opetusministeriön alainen Museovirasto vastaa 
muinaisjäännösten, rakennetun kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaan ympäristön ja muun kult-
tuuriomaisuuden suojelusta ja inventoinneista 
yhdessä maakuntamuseoiden kanssa. Kurikan 
kaupungin alueesta vastaa Seinäjoella sijaitse-
va Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo. Museo-
viraston aluetoimipiste sijaitsee Vaasassa.

Museovirasto julkaisee mm. korjauskorttisar-
jaa, joka opastaa korjaamaan ja kunnostamaan 
vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti. Osoit-
teessa http:// www.nba.! /! /korjauskortit on 
mahdollisuus tutustua korjauskorttien sähköisiin 
PDF-versioihin. PDF-korjauskortteja ei voi kuiten-
kaan tulostaa. Niitä ja muita Museoviraston julkai-
suja voi tilata esimerkiksi postiennakolla.

Museovirasto myöntää entistämisavustuksia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
ten hoitoon, ensisijaisesti rakennussuojelulail-
la suojeltuihin kohteisiin, sisätilojen korjauksiin, 
museoihin tietyin rajoituksin sekä julkisivu-
jen korjauksiin tapauksissa, joissa kohteen arvo 
on merkittävä. Hakija voi olla yksityinen, yhtei-
sö tai kunta. Hakuaika on vuosittain lokakuun 
loppuun mennessä. Paikallinen yhteystaho on 

RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA, TIETOA, NEUVOJA

Vanhaa rakennuskantaa ylläpidettäessä päävastuu korjauskustannuksista kuuluu aina 
rakennuksen omistajalle. Moniin korjaus- ja muutostöihin on kuitenkin saatavissa yh-
teiskunnalta taloudellista tukea. Tärkeimpiä taloudellisen tuen myöntäjiä ovat kunnat, 
valtion asuntorahasto ja alueelliset ELY-keskukset, opetusministeriö ja Museovirasto.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille on valtion budjetissa muutamia omia 
avustusmuotoja. ELY-keskusten avustukset rakennusperinnön hoitoon on tarkoitettu 
lähinnä rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämistä tukeviin korjauksiin. Museovi-
raston entistämisavustukset kohdistetaan valtakunnallisesti merkittäville tai muuten 
merkittäviksi todetuille kohteille hyvin suunniteltuihin ja yksilöityihin sekä yleensä mel-
ko vaativiin korjaustöihin.

Kunnat jakavat korjausavustuksia lähinnä sosiaalisin perustein, esimerkiksi vanhus-
väestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää 
vaikka joka vuosi talon ylläpitokorjauksiin. Sitä saa palkasta tai työkorvauksesta joka 
kohdistuu asunnon tai kesämökin kunnossapitoon.

Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus, työvoimaosasto
ELY-keskuksen työvoimaosaston kautta rahoite-
taan erilaisia kyläinvestointihankkeita. Niissä tar-
vittava yksityisen rahoituksen osuus on 30 pro-
senttia hankkeen kokonaisrahoituksesta. Tästä 
30 % osuudesta korkeintaan 75 % voidaan suorit-
taa talkootyönä. Kylien yleisissä kehittämishank-
keissa, esimerkiksi maisemanhoitohankkeissa 
voidaan hakea Leader- rahoitusta. Rahoitusosuu-
det ratkaistaan hankekohtaisesti. Käytännös-
sä yksityisrahoituksen osuus on noin 20 %, josta 
osan voi korvata talkootyöllä. Suupohjan Kehit-
tämisyhdistys antaa tietoja rahoitusmahdolli-
suuksista ja avustaa hankehakemuksen teossa. 
Kehittämisyhdistys myös antaa ELY-keskuksen työ-
voimaosastolle   lausunnon hankkeesta. Lisätietoja
http://www.suupohjankehittamisyhdistys.! 

Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus, alueidenkäyttö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: alueidenkäyttö- 
ja vesihuolto-osasto toimii maankäytön suun-
nittelussa ohjaavana ja opastavana valtion alu-
eellisena viranomaisena Etelä-Pohjanmaalla. 
Alueidenkäytön ryhmä ohjaa maankäytön suun-
nittelua mm. kuntien kanssa käytävissä vuosit-
taisissa kehittämiskeskusteluissa ja kaavoituk-
sen viranomaisneuvotteluissa. Ympäristökeskus 
antaa lausuntoja mm. kulttuuriympäristön kan-
nalta merkittävistä kaavahankkeista ja kuntien 
rakennusjärjestyksistä. Kaavojen, kuntien myön-
tämien poikkeamislupien ja suunnittelutarve-
ratkaisujen lainmukaisuuden valvonta on osa 
ympäristökeskuksen tehtäviä, samoin rakennus-
suojelulain mukaisten suojeluesitysten käsittely 
ja päätöksenteko. Ympäristökeskus vastaa kult-
tuuriympäristön hoidon koko toimialuetta kos-
kevan yhteistyöryhmän toiminnasta ja osallistuu 

kulttuuriympäristöohjelmien ja erilaisten kult-
tuuriympäristön hoito-ohjelmien laadintaan. 
Luonnonsuojeluosasto vastaa perinnemaisemi-
en inventoinnista, hoidon ohjauksesta ja neu-
vonnasta sekä antaa mm. perinnebiotooppeja 
koskevat erityistukilausunnot

Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan Liitto on Etelä-Pohjanmaan 
kuntien muodostama kuntayhtymä, jonka toi-
mialaan kuuluvat aluekehitysviranomaisen teh-
tävät ja maakuntakaavoitus. Tehtävinä ovat 
myös maakunnallinen edunvalvonta, yhteistoi-
minta ja erillisprojektit. Liitto hoitaa tehtäviin-
sä liittyviä asioita ja yhteyksiä maakuntatasolta 
kansainväliselle tasolle saakka.

Aluekehitysviranomaisena liiton tehtäviin 
kuuluu laatia toimialueellaan Euroopan Unionin 
rakennerahastoista myönnettävien tukien edel-
lyttämät ohjelmat. Liiton käytettävissä on myös 
maakunnan kehittämisraha ja maakunnallinen 
kehittämisrahasto, joiden kautta ohjataan rahaa 
maakunnan kehittämiseen hakemusten perus-
teella alueellisten tavoitteiden mukaisesti.
Lisätietoja http://www.epliitto.! 

Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseo
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on suomen-
kielisen Etelä-Pohjanmaan kulttuurihistorialli-
nen keskusmuseo ja Seinäjoen kaupunginmu-
seo. Sillä on yhteistyösopimus Museoviraston 
kanssa kulttuurihistoriallisesti merkittävien koh-
teiden suojelusta ja museo on Museoviraston 
valtuuttama lausunnonantaja.

Rakennustutkija vastaa muun muassa maa-
kunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvistä 
asiantuntijatehtävistä, toimii asiantuntijana viran-
omaiskokouksissa ja antaa lausuntoja kaavoitus-
asioista, purkulupa-asioista ja kohteiden kulttuu-
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Reijo Hiipakan verstas Pappilanmäellä Jurvassa. 
Sen korkeampi verstasosa on rakennettu vuon-
na 1950, matalampi lisäsiipi 60-luvulla. Korkeam-
massa oli alakerrassa verstas ja yläkerrassa asun-
to. Omistajan  isä aloitti puusepäntyöt, tiloissa 
tehdään nykyisin vain kellokaappeja.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Seinäjoel-
la. Hakulomake on tulostettavissa osoitteesta 
http:// www.nba.! /! /entavustus

Runsaasti tietoa, lukuisia linkkejä ja ajankoh-
taista tietoa kulttuuriympäristöstä on koottu 
Museoviraston ja ympäristöministeriön ylläpitä-
mille kiinnostaville sivuille osoitteeseen http://
www.rakennusperinto.! 

Museoviraston ylläpitämä valtakunnallinen 
muinaisjäännösrekisteri http://www.nba.! /! /
mjtiedot on Museoviraston internet-sivuilla ylei-
sesti nähtävillä ja selattavissa.

Museovirasto ylläpitää rekisteriä Suomen 
kiinteistä, muinaismuistolain rauhoittamista 
muinaisjäännöksistä. Muinaisjäännösrekisteri si-
sältää muinaisjäännösten sijainti-, tyyppi- ja ajoi-
tustiedot, kuvauksen sekä selostuksen kunkin 
kohteen tutkimuksista, kunnosta ja säilyneisyy-
destä. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti.

Maa- ja
metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö antaa tukea ym-
päristönsuojelutoimien lisäksi maatalousmai-
seman ja maatalouskäytössä olevien asuin-
ympäristöjen hoitoon, perinneympäristön 
vaalimiseen sekä kulttuurihistoriallisesti tai ra-
kennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten 
korjaukseen. Yhteystahoja ovat Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen Maaseutuosasto ja ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaa sekä kunnan maaseutusih-
teeri. 

Maa- ja metsätalousministeriön viljelijöil-
le myöntämä tuki perus- ja lisätoimenpiteisiin 
korvaa lisäkustannuksia, joita aiheutuu ympä-
ristönhoidon kannalta hyvien viljely- ja tuotan-
tomenetelmien käytöstä. Tuen saaminen edel-
lyttää toimenpiteitä ympäristön ja maiseman 
hoitamiseksi. Erityistukea voi saada mm. mai-
seman ja perinnebiotooppien hoitoon. Erityis-
tukea haetaan ELY-keskuksesta, yhteystahona 
on kunnan maaseutuasiamies. 

Työministeriö myöntää työllisyysperusteista 
valtion apua kuntien, kuntainliittojen ja muiden 
yhteisöjen kunnossapitoa ja korjausta koskeviin 
hankkeisiin ja muihin investointeihin. Yhteys-
tahoja ovat paikallinen työvoimatoimisto sekä 
ELY-keskuksen työvoimaosasto.

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö myöntää avustuksia ra-
kennusperinnön hoitoon. Niitä myönnetään 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
kohteiden ja niiden välittömän ympäristön 
korjauksiin ja kunnostamistöihin. Kohde voi 
olla yksittäinen rakennus tai rakennettu ym-
päristö merkittävällä maisema-alueella. Avus-
tusta annetaan työ- ja materiaalikustannuksiin 
sekä selvityksiä ja suunnitelmia varten. Avus-
tuksia voivat hakea yksityiset, yhteisöt ja kun-
nat. Hakuaika on lokakuun loppuun mennessä. 
Avustushakemus on tulostettavissa ympäris-
töhallinnon sivuilta http://www.ymparisto.! . 
Lisätietoja saa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sesta

EU
EU-tuella voidaan toteuttaa erilaisia kulttuuri-
ympäristö- ja maisemanhoitohankkeita. Ne 
voivat olla laajoja useita kuntia käsittäviä, ky-
läkohtaisia tai yksittäisiä hankkeita. Tukea myön-
netään kulttuuriympäristöä ja maisemanhoitoa 
edistävien ja yhdyskuntia elävöittävien hankkei-
den tukemiseen. (EU:n rakennerahastot, Alueke-
hitysrahasto EAKR, sosiaalirahasto ESR, Maata-
louden ohjaus- ja tukirahasto EMOTR).
kts. myös http://www.ymparisto.! > 
Etelä-Pohjanmaa > maankäyttö ja rakentaminen
kts. myös http://www.ymparisto.! > 
Etelä-Pohjanmaa > luonnonsuojelu

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
maaseutukeskus 
Neuvonta-, suunnittelu- ja koulutuspalveluita 
maatiloille ja kyläyhteisöille mm. maiseman ja 
luonnonhoidon neuvontaa, maatilojen ympä-
ristösuunnitelmia, kylä- ja tiemaisemasuunnitel-
mia. kts. http://www.proagria.! /ep

Valtion asuntorasto
Valtion asuntorahasto myöntää peruskorjauslai-
noja, joita voidaan saada korotettuna kulttuuri-
historiallisesti arvokkaille rakennuksille. Lisäksi 
korja- usavustuksia voi saada vanhusten ja vam-
maisten asuntoja varten. Tukea voi hakea yksi-
tyiset, yhteisöt ja kunnat. Hakuaika määritellään 
vuosittain. Paikalli- sena yhteystahona on kun-
nan asuntosihteeri tai rakennustarkastaja.

Suomen kotiseutuliitto
Suomen kotiseutuliitto myöntää avustuksia seu-
rantalojen sekä muiden kansalaistoimintaan 
tarkoitettujen rakennusten kunnostamiseen ja 
niihin liittyvien piha-alueiden parantamiseen. 
Hakuaika on vuosittain syyskuun loppuun men-
nessä. Avustusta haetaan Suomen kotiseutulii-
tolta. 

Kirkkohallitus
Kirkkohallitus myöntää avustuksia ja tukilainoja 
kirkkojen, seurakuntatalojen ja pappiloiden kor-
jaus- ja rakentamistöihin.
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Tuiskulan koulun 1-4-luokkalaisten piirustuksia pohjalaistalon ikkunoista



Riitta Jaakkola

RINTAKYLISSÄ JA LARVAMAILLA

Kurikan kulttuuriympäristöohjelma ”Rintakylissä ja larvamailla” valmistui EU-rahoitteisena 
hankkeena ja kuvaa mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaa. Siinä asetetaan tavoitteet ja toimet, 
miten kulttuuriympäristöt Kurikassa säilyvät myös muutoksissa ja miten ympäristöarvot 
otetaan huomioon. Yli 1400 kuvaa ja karttaa täydentävät ohjelmaa ja toivottavat lukijat 
tervetulleiksi matkalle Kurikan monipuolisiin kulttuuriympäristöihin.

KURIKAN KAUPUNKI
MUSEOVIRASTO
ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAMUSEO


