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1. JOHDANTO 

1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Selvityksen laadinnasta ovat vastanneet Ramboll Finland Oy:ssä maisema-arkkitehti Kaisa Ran-
tee ja arkkitehti-yo Juha-Matti Märijärvi. Päivi Märjenjärven tehtävänä on ollut analyysikarttojen 
työstäminen ja päivittäminen. Selvityksen tarkoituksena on Ylihärmän osayleiskaavan luonnos-
vaiheessa vuonna 2002 (Motiivi Oy) laaditun maisema-analyysin täydentäminen erityisesti laa-
jentuneen kaava-alueen, maisema-alueiden päivitysinventointien ja rakennusinventoinnin osalta. 
Maisema-analyysikartan tueksi on koottu tämä raportti maiseman keskeisimmistä tekijöistä.  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että 
arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan se-
kä Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on päivitysin-
ventoitu maisema-alueiden päivitysinventointien yhteydessä vuosina 2013–2014. Inventointi on 
osa koko Suomessa tehtävää arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia, jossa inventoi-
tavat kohteet ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen 1995 mukaisia valtakunnallisesti arvokkai-
ta maisema-alueita ja valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen arvo-
tuksesta pudonneita tai supistuneita kohteita (RKY 1993/RKY 2009) sekä maakuntakaavoihin 
merkittyjä arvokkaita maisema-alueita. Koko maan inventointien valmistuttua ehdotuksien poh-
jalta valmistellaan uusi valtioneuvoston päätös valtakunnallisten arvokkaiksi luokiteltujen maise-
ma-alueiden osalta. Maakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetut maisema-alueet käsitellään maakun-
tavaltuustossa. 

Selvityksessä käsitellään suunnittelualueen ja sen ympäristön maisemaan ja rakennettuun kult-
tuuriympäristöön liittyvät valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot, sekä huomioidaan myös mer-
kittävimmät paikalliset ominaispiirteet, jotta kyseiset arvot voitaisiin ottaa parhaalla mahdollisella 
tavalla kaavatyössä huomioon ja käyttää maankäytönsuunnittelun voimavarana. Lisäksi selvityk-
sessä kuvataan seudulle tyypillisen maisemarakenteen päätekijät ja maisemakuvan ominaispiir-
teet, jotta hankkeen sijoittuminen ympäröivään maisemalliseen kokonaisuuteen voitaisiin hah-
mottaa. 

 
1.2 Menetelmät sekä tarkastelualueen rajaaminen 

Valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja koskien lähtötietoina on käytetty ympäristöhallinnon 
paikkatietopohjaisia palveluja, Paikkatietoikkunan palveluita, valtion OIVA –ympäristö- ja paikka-
tietopalveluiden tietoja, Ympäristöministeriön luetteloa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-
alueista ja Museoviraston 22.12.2009 julkaisemaa luetteloa valtakunnallisesti merkittävistä ra-
kennetuista kulttuuriympäristöistä. Päivitysten osalta tietolähteenä ovat olleet Pohjanmaan liiton, 
Etelä-Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton inventoinnit ja ehdotukset valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013. Osayleiskaavan maisemaselvitykseen liit-
tyvä maastokäynti tehtiin 24.10.2014. Raportin valokuvat ovat Kaisa Ranteen ottamia, ellei ku-
vatekstissä toisin mainita. 
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2. MAISEMAKOKONAISUUDEN YLEISKUVAUS JA MAI-
SEMAN PERUSRUNKO 

2.1 Maisemamaakunta ja yleiskuvaus maisemamaakunnasta 

Ylihärmä kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan, jolle on tyypillistä suurehkot joet ja niitä 
reunustavat leveät jokilaaksot sekä näiden väliset laajat selännealueet. Maasto on pääpiirteiltään 
suhteellisen tasaista. Jokilaaksojen viljavat savikot on raivattu laajoiksi pelloiksi. Pohjanmaa on 
ollut pitkään asuttua ja maakunnalla on verrattain pitkät ja vankat kulttuuripiirteet. Maisema-
maakunta on jaettu tarkempaan seutujakoon, jossa Ylihärmä kuuluu Etelä-Pohjanmaan viljelyla-
keuksien seutuun. Seudun tunnusomaisin piirre on horisontaalinen lakeusmaisema, jossa ensisi-
jainen asutus sijoittuu nauhamaisesti jokivarsille ja jokilaakson loiville kumpareille. Myöhäisempi 
asutus on hakeutunut laaksoa rajaavien metsäselänteiden reunaan. 
 

3. MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVO-
KOHTEET 

Osayleiskaava-alue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Lapuan Alajoen ja maakunnallisesti ar-
vokkaan Kauhavan kulttuurimaiseman rajapintaan Lapuanjokilaaksoon. Maakunnallisesti arvok-
kaat alueet edustavat maakunnan sisäisiä erityispiirteitä; ne voivat olla harvinaisia tai hyvin säi-
lyneitä kohteita, joissa maakunnan sisäiset maisemien erityispiirteet tulevat esille. 
 
3.1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  
 
Lapuan Alajoen peltolakeus 

Lapuanjoen varret ovat Ylihärmän keskustan itäpuolelta Lapualle saakka valtioneuvoston päätök-
sen 1995 mukaista valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Lakeus on noin 20 kilometriä 
pitkä ja leveimmillään noin 8-9 kilometriä leveä, keväiset tulvat ovat jokilaaksossa vuosittainen 
ilmiö. Lakeuden pohjoisreunassa ja osayleiskaava-alueen rajalla sijaitsee maisemallisena solmu-
kohtana Liinamaan silta ja sen vastarannalla suljettu yhtenäinen umpipiha. Tasangon länsireunan 
arvokkain raittiasutus keskittyy Kankaankylään, osayleiskaava-alueesta noin seitsemän kilomet-
riä etelään, mutta nauhamaista kyläasutusta on muuallakin, kuten Rannanjärventien varressa 
Ilomäellä. (ks. kuva 4) 

Maaseudun kulttuurimaisemat ja nähtävyydet, ehdotukset maisema-alueiksi 2013 
Etelä-Pohjanmaan liitto on ehdottanut maisema-alueen rajauksen tarkistuksena ja täydennykse-
nä uutta aluetta osayleiskaava-alueen kaakkoiskulmauksen tuntumasta. Lapuan – Kauhavan Ala-
joen maisema-alueen uudeksi nimeksi on ehdotettu Lapuan Alajoen peltolakeutta. Alueen on eh-
dotettu säilyttävän valtakunnallisen arvonsa. (ks. kuva 5) 
 
3.2 Maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet 
 
Kauhavan kulttuurimaisema 

Osayleiskaava-alueen Hakolan alue rajautuu pohjoisessa laajana avautuvaan Laiturin lakeuteen, 
jonka maisemarakenteessa on paljon yhtäläisyyksiä etelämpänä sijaitsevan Lapuan Alajoen pel-
tolakeuden kanssa. Laiturin lakeus on sisältynyt RKY 1993 -luokituksessa merkittäviin kulttuuri-
historiallisiin ympäristöihin Lapuanjoen kulttuurimaiseman nimellä. Maaseudun kulttuurimaisemat 
ja nähtävyydet, ehdotukset maisema-alueiksi 2013 -päivitysinventoinnin yhteydessä alueen ra-
jautumista on ehdotettu tarkistettavaksi ja alueen nimeksi on ehdotettu Kauhavan kulttuurimai-
semia. (ks. kuva 5) 
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Kuva 1. Lapuan Alajoen peltolakeutta Vaasantieltä kuvattuna. 

 

Kuva 2. Kauhavan kulttuurimaisemaa kuvattuna Hakolantieltä kohti Lapuanjokea. 
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3.3 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY2009) 
 
Ylihärmän kirkonseutu  

Osayleiskaava-alueen keskellä sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen 
ympäristön muodostavat Ylihärmän kirkko, pappila, tapuli ja hautausmaa. Kirkon eteläpuolella si-
jaitsee vanhan pappilan lisäksi museokäytössä oleva vanha makasiini. (ks. kuva 5) 
 
3.4 Muut maakuntakaavan mukaiset kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta tärkeät alueet ja kohteet 

Osayleiskaava-alueella sijaitsee maakuntakaavan (2005) mukaan useita kulttuurimaisemia sekä 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (ks. 
kuva 4). Kohteet on nimetty maakuntakaavan esiselvityksessä (2001). 

Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisema-alueet 
- Lapuanjoen kulttuurimaisema (entisen Alahärmän kunnan puolella) sekä Ylihärmän 

kirkonseudun ja Lapuanjoen kulttuurimaisema (entisen Ylihärmän kunnan puolella) 
ovat maakuntakaavan mukaan valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ym-
päristöjä (RKY1993). Maakuntakaavan maakunnallisesti arvokas Härmän aukean kult-
tuurimaisema sijoittuu Ylihärmän keskustaajaman koillispuolelle Hakolan ja Kaupin 
alueelle ja sisältää keskeisimmän osan Lapuanjoen kulttuurimaiseman RKY1993–
alueesta. Alueet eivät kuulu päivitettyyn RKY-luetteloon (2009) ja ne on Museoviras-
ton mukaan huomioitava jatkossa maakunnallisesti arvokkaina. Kirkonseudun ja La-
puanjoen kulttuurimaisema kattaa Ylihärmän taajama-alueen mukaan lukien sen länsi- 
ja eteläpuoleiset viljelyalueet ja Alahärmän Lapuanjoen kulttuurimaisema Lapuanjoen 
varren laajat ja yhtenäiset viljelylakeudet Hakolan pohjoisosasta alkaen.  

- Kauhavan ja Lapuan Alajoen –kulttuurimaisema-alue noudattaa pääosin valtakunnalli-
sesti arvokkaan maisema-alueen (Vnp 1995) rajauksia. 

- Koukkuluoman kulttuurimaisema sijaitsee Ylihärmän keskusta-alueiden länsipuolella. 
 

 

Kuva 3. Ylihärmän taajaman länsilaitaa ja Koukkuluoman kulttuurimaisemaa. 
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Kulttuurimaisemakohteet 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde suunnittelualueella Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan on Härmän sairaala-alue. Alue sijaitsee Ylihärmän keskus-
taajaman koillispuolella Hakolan alueella. Alueelta on mainittu vanha sairaalarakennus, ylilääkärin 
talo, alilääkärin talo, lämpökeskus-pesula, vanha kappeli, osastonlääkärien asuintalot, henkilö-
kunnan asuntolat, korjauspaja ja puisto. 

Maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita suunnittelualueella Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaavan 2005 mukaan ovat:  

- Liinamaan silta 
- Leinosen huvila (Murtomäki) 
- Taidetalo (entinen kunnantalo) 
- Kiistola (suojeluskuntatalo) 

 
Lisäksi alueella on sijainnut Leinosen synnyinkoti (Jaakkola), joka on purettu. 

 

 
 

Kuva 4. Ote valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema- ja kulttuurialueista, Härmän-
maa, EP:n liitto, Motiivi Oy 2001. 
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Kuva 5. Kulttuurimaisema-alueet ja -kohteet. 
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4. MAANKÄYTÖN SUUNNITELUSSA HUOMIOON OTET-
TAVIA MAISEMARAKENTEEN JA MAISEMAKUVAN 
ERITYISPIIRTEITÄ 

 
4.1 Maisemallinen solmukohta 

Liinamaan silta on rakennettu maisemarakenteellisesti varsin mielenkiintoiseen ja loogiseen koh-
taan, jossa Lapuanjokilaakso rajautuu ympäristöönsä suhteutettuna varsin kapeaksi. Laaksotilaa 
rajaa itäpuolella Kotoluhdan kallioselänne ja kallioselänteestä kohti jokea kurkottava hietakieleke. 
Länsipuolella laaksotilaa rajaa Ylihärmän keskusta-alueelle sijoittuva laaja harjumuodostuma, se-
kä sen lievealueena jokirantaan kielekemäisesti ulottuva karkeaa hietaa sisältävä vyöhyke. Sillan 
itäpuolella sijaitsevat vanhat talot muodostavat ulkorakennuksineen Liinamaantiehen rajautuvia 
tiiviitä ja suljettuja pihapiirejä, joilla on maisemallista ja rakennushistoriallista arvoa. Laaksotilan 
jatkuminen avoimena ja yhtenäisenä tämän solmukohdan ylitse pohjoiseen kohti Kauhavan kult-
tuurimaisemaa ja etelään kohti Lapuan peltolakeutta on maisemallisesti erittäin tärkeää. Joki-
laakson länsilaidalla uuden rakentamisen alimman tason tulisi seurata rakennettavuudeltaan kel-
vollisten maalajien rajoja ja näistä seuraavia korkotasoja. 
 

 

Kuva 6. Ote maaperäkartasta, joka havainnollistaa maisemarakennetta Lapuanjokilaaksossa Hakolan 
ja Liinamaan kohdalla. 
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4.2 Jokilaakson ydinalueet 

Lapuanjokilaakson ydinalueet ulottuvat osayleiskaava-alueen eteläosiin saakka ja rajautuvat suo-
raan taajaman keskustan rakentamiseen. Pohjanmaanväylältä erkaneva Vaasantie ylittää joki-
laakson vainiot Ylihärmän keskustan kaakkoispuolella ja tieltä avautuu näkymiä niin etelään ja 
itään kohti jokilaaksoa kuin vastakkaiseen suuntaan pohjoiselle ja läntiselle sektorille kohti Yli-
härmän keskustaajaman reunaa. Kirkon torni nousee maisemallisesti ja taajamakuvallisesti tär-
keänä maamerkkinä muuta rakennuskantaa ja puustoa korkeammaksi ja auttaa taajaman van-
himpien osien sijainnin hahmottamista. Ylihärmän taajaman eteläreuna rajautuu Naarasluoman 
alueella suoraan avoimeen viljelymaisemaan. Rajapinta ei tukeudu maisemallisiin lähtökohtiin, 
kuten maaston pinnanmuotoihin, vanhaan tiestöön tai pienvesistöihin, joten rajapinta on vailla 
kiinnekohtaa. Rakentamisen ulottaminen nykyisen uloimman rajapinnan ulkopuolelle ei kuiten-
kaan ole maisemallisesti näillä osin perusteltua.  
 

 

Kuva 7. Golfkenttä rajoittuu Lapuanjokilaak-
son lakeuteen. 

 

Kuva 8. Lapuanjoki. 

 
 
4.3 Lakeudet ja niiden reuna-alueet 

Kaava-alueen laajeneminen pohjoiseen liittää kaava-alueen maisemallisesti Kauhavan kulttuuri-
maisema-alueisiin ja Laiturin alueen lakeuteen. Hakolan ja Kaupin alueella maisemarakenteen 
kannalta on oleellista rakentamisen ja peltolakeuden maisemallisesti hyväksyttävän rajapinnan 
löytyminen. Hakolantien varren vanhimmat rakennusryhmät sijoittuvat hienon hietamaan keskel-
lä sijaitseville hiekkavaltaisille matalille kohoumille. Hakolan, Keski-Hakolan ja Mäki-Hakolan ra-
kennusryhmät muodostavat rakentamisen uloimman luonnollisen rajasaarekkeen, sillä tätä 
ulommilla ja alavammilla Lapuanjokilaakson osuuksilla tulvariski kasvaa ja maaperä muuttuu hy-
vin hienojakoiseksi liejuhiesuksi, joka on rakennettavuudeltaan varsin heikkoa. Lisärakentamisen 
kannalta Hakolassakin tulisi pitäytyä Riihikallion ja Sairaalantien välisillä alueilla. 
 

 

Kuva 9. Hakolantietä. 

 

Kuva 10. Kaupin alueen rakennuksia. 
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4.4 Luomien varret ja niitä ympäröivät viljelyalueet 

Suurien pääjokien lisäksi Pohjanmaan maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan liittyvät olennai-
sesti pääuomaa kohti hakeutuvat luomat eli puromaiset vesiuomat. Paikoin luomien ympärille 
muodostuu pääjokilaaksosta erkaantuvia, mittakaavaltaan miellyttäviä maisematiloja. Maisema-
kuvaa rikastuttavia elementtejä, kuten rantapenkereiden, pientareiden ja muiden reunavyöhyk-
keiden kasvillisuutta saattaa olla päälaaksoa runsaammin tai ne ovat pienempien etäisyyksien 
vuoksi helpommin havaittavissa. Ylihärmän taajama rajoittuu länsilaidassaan Koukkuluoman ja 
Kujalan viljelymaisemiin ja Sippolassa ja Järvenkylässä Järvenjärven kautta virtaavaa vesiuomas-
toa ympäröiviin viljelymaisemiin. Vanha rakennuskanta sijoittuu matalille kohoumille ryhmiksi tai 
viljelymaiden keskellä sijaitseviksi yksittäisiksi pihapiireiksi. 
 

 

Kuva 11. Peltoniemen rakennukset ja pihapuut erottuvat maisemassa. 

 

 

Kuva 12. Järvenjärvi ja Järventien varren asutusta lännestä. (Valokuva: Juha-Matti Märijärvi 2014) 

 
4.5 Nauhamainen rakentaminen 

Vanhojen tielinjausten varteen muodostunut nauhamainen kylärakenne on vielä nähtävissä eri-
tyisesti Rannanjärventien varressa. Sairaalantien ja erityisesti Järventien varsilla vanha kyläasu-
tus on jo pääosin jäänyt uudemman asutuksen ympäröimäksi. 
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4.6 Harju 

Ylihärmän taajaman keskusta sijoittuu kaakko-luode –suuntaisen pitkittäisharjun länsisivulle. 
Kaupinkankaalle sijoittuu teollisuuskortteleiden lisäksi vanha sairaalaympäristö, yksittäisiä raken-
nuksia ja jonkin verran uutta omakotirakentamista. Harjun laella risteilee tiivis polkuverkosto, 
mikä kertoo alueen käytöstä virkistysalueena. Sairaalantien ja Pohjanmaanväylän risteyksen tun-
tumassa sijaitsee sorakuoppia, joita käytetään uimapaikkana. Maastossa erottuu erikoisuutena 
myös puretun rautatien linjaus. Maapohjan hyvää rakennettavuutta on hyödynnetty tiestön poh-
jana, mikä näkyy Sairaalantien linjauksessa, joka noudattelee tarkoin hiekkamaan reunavyöhy-
kettä. Alueen metsillä on maisemakuvallista merkitystä.  
 

 

Kuva 13. Uutta asuinrakentamista Kaupinhar-
julla. 

 

Kuva 14. Sorakuopat toimivat uimapaikkoina. 

 

Kuva 15. Sairaalantieltä avautuu näkymä uimapaikalle. (Valokuva: Juha-Matti Märijärvi 2014) 
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Kuva 16. Pienennös maisema-analyysikartasta. 

 

5. ALUEEN RAKENNUSKULTTUURI 

5.1 Rakennuskannan kartoitukset ja inventoinnit 
 
Ylihärmän alue 
Suunnittelualueen Ylihärmän puoleisen osan vanha rakennuskanta on inventoitu osayleiskaavoi-
tuksen ensimmäisessä vaiheessa kesällä 1998. Inventoinnin teki Motiivi Oy, jossa työstä vastasi 
arkkitehti-yo Juha-Matti Märijärvi.  

Inventointia varten kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa kaikki alueelta säily-
neet ennen vuotta 1960 rakennetut rakennukset tai pihapiirit, yhteensä 206 kohdetta. Tarkem-
min inventoitaviksi kohteiksi valittiin ennen vuotta 1940 rakennetut kohteet, yhteensä 112 koh-
detta.  

Inventointiaineisto toimitettiin kunnalle ja museolle MS-Access-tietokantana ja tulostettuina in-
ventointikortteina. Kohdekortit ovat nähtävissä Kauhavan kaupungin teknisessä toimistossa. 

Ylihärmän inventointikohteet arvotettiin yleiskaavoitusta varten vuonna 1999 työryhmällä, johon 
osallistuivat mm. maakuntamuseo, Museovirasto, Länsi-Suomen ympäristökeskus (nyk. ELY-
keskus), kaavan laatija, inventoija, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, rakennustarkastaja, 
kunnanjohtaja ja muita kunnan edustajia. 

Ylihärmän inventoinnin tarkistus 2014 
Ylihärmän puolen rakennuskulttuurikohteiden nykytilanne tarkistettiin maastossa syksyllä 2014 ja 
kohteet valokuvattiin. Maastotarkistuksen suorittivat alkuperäisen inventoinnin laatija Juha-Matti 
Märijärvi ja Hakolan alueen inventoija Tiina Lehtisaari. 
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Hakolan alue 
Osayleiskaava-alueen laajentumisen johdosta laadittiin myös Hakolan alueelta vanhan rakennus-
kannan kartoitus kesällä 2014 ja kohdeinventoinnit syksyllä 2014. Inventoinnit suoritti konser-
vaattori AMK Tiina Lehtisaari.  

Kartoitusvaiheessa Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon rakennustutkijan, inventoijan, rakennus-
tarkastajan ja kaavan laatijan maastokäynnillä käytiin läpi alueen vanha rakennuskanta ja valit-
tiin tarkemmin inventoitavat kohteet. Alueelta kartoitettiin 50 pihapiiriä/rakennusryhmää, joista 
14 valittiin inventoitavaksi. Inventoinnissa kohteet valokuvattiin ja tutkittiin maastossa ja hankit-
tiin lisätietoja haastatteluilla ja lähdeaineistoista. Inventointitiedot tallennettiin viranomaiskäyttöä 
varten Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon hallinnoimaan KIOSKI-tietokantaan, josta tulostetut 
kohdekortit ovat nähtävissä Kauhavan kaupungin teknisessä toimistossa. 

Härmän sairaalan alue 
Hakolan täydennysinventointiin ei sisällytetty Härmän sairaalan aluetta, joka on inventoitu ase-
makaavoituksen yhteydessä vuosina 2005 ja 2006 ja jonka rakennussuojelu on ratkaistu vuosina 
2006 ja 2008 hyväksytyissä asemakaavoissa. Asemakaavoissa on suojelumerkinnöin huomioitu 
seuraavat kohteet: 

• Härmän sairaala, sairaalarakennuksen itäinen, vanhin osa asemakaavassa sr-1 ja 
läntinen 1950-luvun laajennusosa sr-2 

• Impilinna, asemakaavassa sr-2 
• Kaiholinna, asemakaavassa sr-2 
• Kappeli, asemakaavassa sr-1 
• Laboratorio, asemakaavassa sr-1 
• Lämpö-/tekniikkakeskus, asemakaavassa sr-1 
• Lääkärien talot, asemakaavassa sr-2 
• Ylilääkärin talo, asemakaavassa sr-1 
 
5.2 Alueen rakennuskulttuurin ominaispiirteitä 

Pääosa alueen rakennuskulttuurikohteista on maatilojen pihapiirejä, joista useissa on vielä pää-
rakennuksena vanha 1 ½ -kerroksinen pohjalaistalo. Pienasumuksia, joiksi on laskettu entiset 
torpat, mäkituvat, syytinkituvat ja muut pienehköt asuinrakennukset, on myös säilynyt verrattain 
runsaasti, joskin monet niistä ovat jo päässeet rapistumaan käytön ja kunnossapidon loppumisen 
seurauksena. Entisen kuntakeskuksen rakennuskanta on monipuolista sisältäen mm. kunnallisia 
ja kirkollisia rakennuksia, liikerakennuksia, käsityöläisten verstaita, asuinrakennuksia ja yhdistys-
ten toimitiloja. Kuoppamäen metsäsaarekkeessa sijaitseva Artturi Leinosen huvila 1920-luvun lo-
pulta on aikakaudelleen harvinainen rakennustyyppi alueella. Härmän sairaalan alue on perustet-
tu 1930-luvun alussa tuberkuloosiparantolaksi ja muodostaa maaseutu- ja kyläympäristön kes-
kellä oman erityisen kokonaisuutensa. 
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Kuva 17. Näkymä kirkolle lännestä Riskumäeltä. (Valokuva: Juha-Matti Märijärvi 2014) 

 

5.3 Rakennuskulttuurikohteiden arvoluokitus 

Yleiskaavaprosessin yhteydessä järjestettiin arvoluokitusneuvottelu 1.4.2015, jossa arvotettiin 
Hakolan alueen inventointikohteet ja tarkistettiin Ylihärmän kohteiden vuoden 1999 arvoluokitus-
ta syksyllä 2014 päivitettyjen tietojen perusteella. Arvoluokitusneuvotteluun osallistuivat maa-
kuntamuseon rakennustutkija Sirkka-Liisa Sihvonen, Hakolan alueen inventoija Tiina Lehtisaari, 
rakennustarkastaja Heikki Hakala sekä kaavan laatija/Ylihärmän alueen inventoija Juha-Matti Mä-
rijärvi. (ks. arvoluokitusneuvottelun muistio 1.4.2015 kaavaselostuksen liitteenä) 

Arvoluokitusperiaatteet 

Arvoluokitustyössä kohteita on arvioitu niiden historiallisen, rakennushistoriallisen ja maise-
mallisen merkityksen kannalta, sekä lisäksi myös niiden alkuperäisyyden, edustavuuden, tyypilli-
syyden, yhtenäisyyden ja kerroksisuuden mukaan. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi arvotettu rakennus tai alue voi olla historiallisesti, 
rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä. Kohteessa voivat yhdistyä myös kaikki 
edellä mainitut kriteerit.  

Historiallisesti merkittävä kohde voi edustaa tiettyä asutushistorian tai yhteiskunnan kehittymi-
sen vaihetta, kohde voi liittyä koululaitoksen, yhdistysten ja seurojen historiaan, teollistumiseen, 
taloushistoriaan, elinkeinojen muuttumiseen, henkilöhistoriaan, historiallisiin tapahtumiin tai us-
komuksiin ja tapoihin.  

Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai yksit-
täisiä tyylivaikutteita, tiettyä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä tai tietylle ajalle tai 
sosiaaliryhmille tyypillistä rakentamisen tapaa.  

Maisemallinen arvo liittyy rakennuksen merkitykseen osana laajempaa kulttuuriympäristöä. Ra-
kennus voi tällöin olla osa omaleimaista miljöötä tai laajempaa maisemallista kokonaisuutta. Yk-
sittäinen rakennus voi olla maiseman solmukohta tai kiintopiste tai kohteella on merkitystä osana 
ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta. 

Kohteiden merkitystasoa on arvioitu luokittelemalla kaavassa huomioitavat kohteet valtakunnalli-
sesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviksi. Luokitus on laadittu osayleiskaavoituksen 
avuksi, jolloin kohteille voidaan tarvittaessa myös kaavassa antaa eritasoisia suojelumerkintöjä.  
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Osayleiskaavan yhteydessä tehty arvoluokitus ei korvaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti ar-
vokkaiden kohteiden virallisia listauksia. Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet on määritelty Mu-
seoviraston RKY2009-julkaisussa ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet maakuntakaavassa. 

Arvoluokituksen 1.4.2015 tulokset 

Inventoiduista kohteista 7 kpl luokitettiin historiallisen, rakennushistoriallisen tai maisemallisen 
arvonsa perusteella valtakunnallisesti merkittäviksi ja 7 kpl maakunnallisesti merkittäviksi. Pai-
kallisesti arvokkaiksi arvioitiin 41 kohdetta ja muut kohteet –luokkaan 86 kohdetta. Arvoluokitus-
taulukko esitetään arvoluokitusneuvottelun muistiossa 1.4.2015 kaavaselostuksen liitteenä. Vä-
hintään paikallisesti arvokkaiksi arvioiduista kohteista on esitetty valokuvat ja lyhyt kohdekuvaus 
kaavaselostuksen liitteessä 2. 

Valtakunnallisesti merkittäviksi kohteiksi arvioitiin Ylihärmän alueelta aiempaa arvoluokitusta 
noudattaen kirkko, pappila, Artturi Leinosen huvila, Wasastjernan talo (Herrala) sekä Manner-
heimin kautta valtakunnan historiaan liittyvä Päämajan talo. Hakolan alueelta todettiin valtakun-
nallisesti merkittävänä Haapakrouvin talo ulkorakennuksineen, joka esitetään kahtena kohteena 
nykyisen omistuksen mukaisesti.  

Alueen ulkopuolelta valtakunnallisesti merkittävinä kohteina todettiin aiemman arvoluokituksen 
mukaisesti alueen läheisyydessä sijaitsevat Kurjenkylän ja Liinamaan talot. Nämä ovat alkuperäi-
sessä asussaan ja kokonaisuuksina verrattain hyvin säilyneitä seudulle tyypillisiä maatilojen 
asuinrakennuksia pihapiireineen.  

Maakunnallisesti merkittävien kohteiden joukossa on kolme alkuperäiseltä ja nykyiseltä käy-
töltään julkista rakentamista edustavaa kohdetta (museona toimiva entinen kruunun viljamaka-
siini, taidetalona toimiva entinen säästöpankki/kunnantalo sekä kokoontumistiloina toimiva suo-
jeluskuntatalo/yhteiskoulu), kolme erilaista asuinrakentamiskohdetta (kelloseppä Ollinin talo, 
Kantolan pohjalaistalon pihapiiri, jossa erityistä merkitystä on härmäläistyyppisellä luttirakennuk-
sella sekä Latvalan asuintalo 1920-luvulta) ja Liinamaan teräsristikkorakenteinen silta. 

Suurin osa kohteista arvioitiin paikallisesti merkittäviksi eli kohteet edustavat paikkakunnalle 
ja/ tai tietylle aikakaudelle yleistä rakentamisen tapaa ja rakennuksiin tehdyt muutokset ja kor-
jaukset ovat tavanomaisia ja yleisiä. Pihapiireissä saattaa myös olla iältään ja rakentamistaval-
taan erilaisia rakennuksia. Osa kohteista on historiallisesti, osa rakennushistoriallisesti ja osa 
maisemallisesti merkittäviä. 

Omaleimaiset rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuudet ja maisemallisesti 
merkittävimmät rakennuskulttuurikohteet 

Kuvaan 16 ja liitteeseen 1 Maisema-analyysi on rajattu omaleimaisena erottuvat rakennetun kult-
tuuriympäristön aluekokonaisuudet. Aluekohteet sisältävät kulttuurihistorialliselta merkityksel-
tään vaihtelevaa rakennuskantaa, eivätkä ole erityisen yhtenäisiä ja sellaisenaan säilytettäviä ko-
konaisuuksia. Aluekohteiden yhtenäisyyttä ja omaleimaisuutta voidaan vahvistaa ottamalla kult-
tuurihistorialliset arvot lähtökohdaksi aluekohteiden kehittämiselle ja täydennysrakentamiselle. 

Maisema-analyysikuvassa on esitetty myös taajama-/kyläkuvassa tai maisemassa näkyvässä 
asemassa olevat maisemakuvan kannalta merkittävimmät rakennuskulttuurikohteet, joista pää-
osa liittyy rakennetun ympäristön aluekokonaisuuksiin. Ylihärmän kirkko on lisäksi korostettu 
kartalla hierarkkisesti erityisenä kohteena. 

1. Rannanjärventien alkuosa 
- Kumpuilevassa maastossa vanhan kylätien linjalla mutkitteleva Rannanjärventie ja 

sen varressa sijaitseva rakennuskanta muodostavat harvahkon nauhamaisen kylära-
kentamisen kokonaisuuden, joka on rakennusajankohdaltaan ja toiminnoiltaan ker-
roksellinen, mutta kuitenkin tunnelmaltaan yhtenäinen. Vanhimmat rakennukset ovat 
1800-luvun ja 1900-luvun alkupuoliskolta.  

- Kyläkuvan kannalta merkittävimmät kohteet ovat entinen suojeluskuntata-
lo/yhteiskoulu Kiistola (1933), käytöstä poistunut rukoushuone (1910) sekä kotiseu-
tumuseona toimiva entinen viljamakasiinirakennus (n. 1870). Yksittäisenä rakennuk-
sena merkittävä on erityisesti myös entisen lukkarilan kaksikerroksinen vilja-aitta 
(1800-l alku).  

- Aluekokonaisuuden omaleimaisuutta ja raitinvarsitunnelmaa voitaisiin korostaa täy-
dennysrakentamisella. 
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2. Päämajantien keskiosa 
- Päämajantien keskeisen osan rakennuskantaan kuuluu edustavia esimerkkejä eri 

vuosikymmenien asuin- ja liiketaloista, jotka ovat säilyttäneet hyvin alkuperäisyyten-
sä. Päämajantien ja kirkon ympäristö yhdessä edustavat suhteellisen hyvin säilynyttä 
kirkonkylämiljöötä.  

- Taajamakuvan kannalta merkittävimmät rakennukset ovat kirkko (1787), pappila 
(1899), taidetalo (entinen säästöpankki ja kunnantalo, 1925) ja Päämajan talo (n. 
1795). 

- Aluekokonaisuuden omaleimaisuutta voitaisiin kehittää harkitulla, raittimaisuutta ko-
rostavalla täydennysrakentamisella sekä tuomalla perinteistä rakennuskantaa pa-
remmin esiin ylikasvanutta pihakasvillisuutta raivaamalla. Aluekokonaisuuden yhte-
näisyyttä voitaisiin myös parantaa korvaamalla alueen keskelle syntyneen polttoaine-
jakelupisteen mainostorni matalammalla, perinteiseen raittimiljööseen paremmin so-
pivalla mainoskyltillä. 

3. Peltohaka-Kujala 
- Peltoasutusta ja Kujalantien ja Kärrintien varren kyläasutusta, jonka vanhimmat ra-

kennukset ovat 1800- ja 1900-luvulta. Kylärakenne on säilynyt, mutta kyläkuvan pe-
rinteinen ilme on muuttunut rakennuksien ulkoasujen muuttumisen ja käytöstä pois-
tuneiden rakennusten purkamisen ja rapistumisen vuoksi. 

- Maisemakuvan kannalta merkittävin kohde on Peltomäen pohjalaistalo maatilan piha-
piireineen avoimen peltomaiseman keskellä.  

4. Järventien varren pohjalaistalot 
- Järventien länsipuolella neljä 1900-luvun alussa rakennettua pohjalaistaloa (inven-

tointikohteet 25, 28, 29 ja 32) sekä niiden taustalla avautuva Naarasluoman varren 
peltomaisema muodostavat ympäristöstään erottuvan, paikallista rakennuskulttuuria 
edustavan kokonaisuuden. Talojen pohjalaistalomaiset mittasuhteet ovat säilyneet, 
mutta ulkoasut jossain määrin muuttuneet mm. ikkunaremonttien myötä. 

- Pohjalaistalojen säilyminen on kokonaisuuden kannalta tärkeää. Kunnostuksissa tulisi 
jatkossa pyrkiä perinteisen asun säilyttävään ja tarvittaessa palauttavaan rakenta-
mistapaan. Aluekokonaisuuden omaleimaisuutta voitaisiin kehittää harkitulla, pel-
tonäkymiä säästävällä ja raittimaisuutta korostavalla täydennysrakentamisella sekä 
tuomalla pohjalaistalot paremmin esiin ylikasvanutta pihakasvillisuutta raivaamalla.  

5. Härmän sairaalan alue 
- Härmän entisen tuberkuloosiparantolan alue muodostaa maatalousympäristöstä sel-

keästi erottuvan oman kokonaisuutensa, jolla on merkittävä asema paikkakunnan 
historiassa. Sairaala-alueella on useita rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuk-
sia. Vanhimmat rakennukset ovat vuodelta 1933. Sairaala-alue on pääosin metsän 
ympäröimä ja alueelle avautuu ulkopuolelta vain rajattuja näkymiä Sairaalantieltä. 
Parantolarakennus muodostaa alueen sisäisen maisemallisen kiintopisteen. 

- Alueen rakennussuojelu on ratkaistu vuosina 2006 ja 2008 hyväksytyissä asemakaa-
voissa.   

6. Sairaalantien keskiosa 
- Sairaalantien keskiosan nauhamaisen kyläasutuksen rakennuskanta on pääosin 1900-

luvun alkupuoliskolta sekä vähäisemmin 1960-70-luvuilta. Tien lounaispuolella rait-
tinäkymää hallitsee tien reunaan asti ulottuva mäntyvaltainen kangasmetsä, jonka 
keskelle asuinrakennukset pihapiireineen ovat sulautuneet. Tien koillispuolella avau-
tuu kyläasutuksen keskeltä näkymä pohjoiseen peltoaukean yli ja maisemakuva vaih-
telee avoimen ja sulkeutuneen välillä. 

- Kyläkuvan kannalta merkittävin kohde on peltoaukean länsireunalla sijaitseva kohde 
nro H16, jonka asuinrakennus on vuodelta 1927 ja aitta 1800-luvulta. 

- Aluekokonaisuuden omaleimaisuutta voitaisiin kehittää tuomalla rakennuksia parem-
min esiin ylikasvanutta pihakasvillisuutta raivaamalla sekä harkitulla, peltoaukean 
säästävällä ja raittimaisuutta korostavalla täydennysrakentamisella. Tien lounaispuo-
lella tulisi säilyttää alueen mäntymetsäinen luonne. 

7. Sairaalantien länsiosa 
- Sairaalantien länsipäässä tien pohjoispuolella sijaitseva nauhamainen kyläasutus on 

muodostunut pääosin 1940- ja -50-luvuilla. Kokonaisuuteen kuuluu myös tien etelä-
puolella sijaitseva entinen Laajan kauppakiinteistö1910-luvulta. Tien eteläpuolella on 
uimarantakäyttöön otettu entinen soranottoalue, jolle tieltä avautuu näkymiä männi-
kön läpi. Tien pohjoispuolella avautuu kyläasutuksen keskeltä rajattuja näkymiä poh-
joisen peltoaukeille ja maisemakuva vaihtelee avoimen ja sulkeutuneen välillä. 
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- Kyläkuvan kannalta merkittävin rakennus on entinen Laajan kaupparakennus. 
- Aluekokonaisuuden omaleimaisuutta voitaisiin kehittää tuomalla rakennuksia parem-

min esiin ylikasvanutta pihakasvillisuutta raivaamalla sekä harkitulla, peltonäkymiä 
säästävällä ja raittimaisuutta korostavalla täydennysrakentamisella. 

8. Kauppi 
- Kaupin taloryhmä sijaitsee Lapuanjoen peltolaakson reunalla. Kauppi on osayleiskaa-

va-alueen vanhimpia asuinpaikkoja ja yksi alueen kantataloista. Kaupin kantatalon 
koillispuolelle muodostunut kylämäinen taloryhmä on nykyiseltä rakennuskannaltaan 
hyvin eri-ikäistä ja moni-ilmeistä. Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta ja 
1900-luvun alusta. Kylärakenne on säilynyt suhteellisen tiiviinä, mutta kyläkuvan pe-
rinteinen ilme on muuttunut rakennuksien ulkoasujen muuttumisen ja käytöstä pois-
tuneiden rakennusten purkamisen ja rapistumisen vuoksi.  

- Kylän keskellä kylätien reunalla kohoaa vanha komea 2-fooninkinen pohjalaistalo, jo-
ka on tyhjillään olleena jo pahoin ränsistynyt. Huonokuntoisenakin jyhkeä rakennus 
kuitenkin muistuttaa kylän historiasta ja pohjalaisen rakennuskulttuurin kukoistuksen 
päivistä. Kyläkuvan perinteisen ilmeen palauttamisen kannalta olisi toivottavaa, että 
rakennus voitaisiin vielä kunnostaa ja ottaa arvoiseensa käyttöön. 

- Aluekokonaisuuden omaleimaisuutta voitaisiin kehittää myös harkitulla, kyläraken-
teeseen soveltuvalla täydennysrakentamisella. 

9. Hakola 
- Hakolankylän taloryhmä sijaitsee Lapuanjokilaaksossa, peltoaukealta nousevalla mä-

ellä. Hakolan kylä on osayleiskaava-alueen vanhimpia asuinpaikkoja ja Hakola yksi 
alueen kantataloista. Kylä on kuitenkin palanut vuonna 1919, jonka jälkeen se raken-
nettiin uudelleen. Tilat ja asuinrakennukset sijoittuvat kuitenkin hyvin samoilla pai-
koille, Hakolantien molemmin puolin, kuten ennen paloakin. Kylän nykyinen raken-
nuskanta on pääosin jälleenrakennusajalta sekä 1920-luvulta. Kylärakenne on selkeä. 
Asuinrakennukset sijaitsevat rivissä Hakolantien molemmin puolin noin 40-50 metrin 
etäisyydellä vastapuolen taloista. Kaksi asuinrakennusta sulkee kylämuodostelman 
pohjoispäädyn aikaansaaden eteläsivulta avoimen kehämuodon. Ulkorakennukset si-
joittuvat asuinrakennusten taakse.  

- Hakolan kylästä on kotoisin kuuluisa kirkonrakentaja Antti Hakola (1704–1778) ja 
hänen poikansa Kaappo Hakola. 

- Alueen omaleimaisuuden säilyttämiseksi täydennysrakentaminen tulee olla maltillista 
ja sijoituksen tulee noudattaa kylärakenteen kannalta tärkeitä nykyisiä sijoitusperi-
aatteita. 

 

 

Kuva 18. Ote peruskartasta Hakolan alueelta. Maanmittauslaitos 2015.  

 

 
 



 
19 

 
 
 

 

Kuva 19. Ote pitäjänkartasta vuodelta 1845. Lähde: www.vanhakartta.fi   
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