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Lukijalle
Ajatus ensimmäisestä Kauhajokea kuvaavasta kirjasta syntyi Kauhajoen Lions-Klubin piirissä jo
vuonna 1980. Kauhajoen luonnonkirja ilmestyi 1983 kunnianosoitukseksi kotiseudun luonnolle
ja siinä toimivalle ihmiselle.
Melko pian luonnonkirjan ilmestymisen jälkeen heräsi ajatus uudesta kirjasta, sillä ajankoh
taisten ongelmien vuoksi vesiluonnosta tarvittiin perusteellista tietoa. Kauhajoen vesien kirja il
mestyi 1991 suuren asiantuntijajoukon ja lukuisten kuvaajien yhteistyön tuloksena.
Kahden onnistuneen teoksen rohkaisemana ryhdyttiin keräämään aineistoa luontomme laa
jimmista alueista, metsistä ja soista. Jälleen koettiin talkootyön ihme. Jokainen vapaaehtoiseen
ponnisteluun kutsuttu vastasi pyyntöön myöntävästi laatien artikkelin asiantuntemuksensa aihe
piiristä tai kuvaten monimuotoista luontoamme. Kirja ilmestyi 1999.
Suunnitelmissa oli alun alkaen päättää kotiseudun kuvaus kirjaan, jossa keskitytään ihmisen
muokkaaman maiseman syntyyn ja sen nykyisen ilmeeseen. Arkkitehti Marjatta Leskisen aloit
teesta syntyi kuitenkin seuraavaksi kirja yksittäisestä arvokohteesta. Hämes-Havunen - pohja
laista rakennustaitoa jälkipolville, ilmestyi vuonna 2006. Mutta mielessä väikkyi yhä koko pitäjää
käsittelevä kirja.
Innostajan rooliin astui nyt emeritusprofessori Lauri Hautamäki, kotiseudun ystävä ja jokai
sen aiemmin tehdyn kirjan ansiokkaan päätösartikkelin kirjoittaja. Jussi Kleemola ja Heikki Tai
mi lupasivat entiseen tapaan organisoida työskentelyn, toimittaa tekstit ja hankkia rahoitusta.
Kun vielä maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi otti Hautamäen kanssa päävastuun kirjoi
tustyöstä ja graafikko Pentti Kakkori lupasi hoitaa sivunvalmistuksen ja yhteistyön Kameraseu
ran kanssa, oli paletti valmis.
Tehtävä on ollut kuitenkin tavattoman vaativa ja olemme olleet nöyrillä mielin loppuun saak
ka sitä suorittaessamme. Kirjallista aineistoa oli toisaalta hyvin saatavilla, toisista aiheista ei ol
lenkaan. Kauhajoesta on vankka Liisa Ruismäen historiateos itsenäisyyden alkuun saakka. Lauri
Hautamäki on tutkinut Kauhajoen kehitystä viime vuosikymmeniltä. Marketta Nummijärvi sai
luettavakseen paksun pinon hienoja kyläkirjoja. Mutta niitä ei ole vielä kaikista kylistä ja jokai
nen kylämme ja taajamiemme alue on nähtävä myös omin silmin.
Perehtyäkseen riittävästi käsiteltävään aiheeseen kirjatyöryhmä järjesti koko pitäjän katta
vat kyläkierrokset. Jokaisessa kohteessa oli kylän hyvin tunteva opas. Risto Ranta esitteli meille
Ikkeläjärven, Kaarina Ontto-Panula Sahankylän, Simo Marttila ja Tuomo Havunen Aronkylän,
Harjan ja Äijön, Jussi Sillanpää Kainaston ja Hangaskylän, Anssi Ala-Kokko ja Timo Raitio Kokonkylän, Matti Keski-Vakkuri Muurahaisen ja Vakkurinkylän, Heikki Yli-Korhonen Hyypän,
Erkki Kalliomäki Nummijärven ja Nummikosken, Unto Lyly-Yrjänäinen ja Paavo Hallivuori kes
kustan alueita ja pian retkemme jälkeen edesmennyt Aate Frösen Päntäneen ja Uuron. Viikon
retkeily ei riittänyt, vaan teimme eri kokoonpanoissa myös lukuisia täydentäviä käyntejä, Toivo
Lehtisen sekä Arvo ja Arto Uiton opastuksella Lamminmaahan, Seppo Oja kertoi Perämaasta ja
Jaakko Uusi-Hakala Rajamäenkylästä. Kyläkierrokset olivat tulevan kirjoitustyön kannalta aivan
välttämättömiä, ja olemme kiitollisia ystävällisestä avusta ja asiantuntevasta opastuksesta.
Kiitämme lämpimästi saamastamme asiantuntija-avusta myös kirjoitustyön aikana. Sitä ovat
antaneet kaavoitustoimenjohtaja Jorma Laurila, kehitysjohtaja Timo Vesiluoma, maaseutuasi
amies Tuomo Varsamäki ja maataloussihteeri Nina Ruohomäki. Talousneuvokset Antti LatvaPukkila, Kaleva Mattila ja Ilmari Varamäki sekä pitäjäneuvos Vilho Kuusela ovat antaneet muis
tiinpanojaan ja muistojaan kirjoittajien käyttöön. Raija Männistöllä oli hyvä kertomus Aronkylästä. Kiitämme myös kaikkia muita, jotka viisi vuotta kestäneen kirjatyömme eri vaiheissa ovat
myötämielisesti auttaneet, neuvoneet ja antaneet tietoja hankkeeseen.
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Kuvitusta pidimme alun alkaen niin tärkeänä, että yli puolet kirjan sivumäärästä tulisi ole
maan kuvia. Tämän päivän maisemien esittelyssä sujuva yhteistyö Kauhajoen Kameraseuran ak
tiivien kanssa toimi erinomaisesti. Erityiskiitoksen seuran kuvaajista ansaitsevat Markku Haa
pamäki, Tuomo Havunen, Hannu Isomäki, Osmo Metsälä ja Tatu Siltanen. Olemme kiitollisia
kaikille muillekin kuvaajille ja vanhan kuva-aineiston lainaajille sekä tuntijoille, kuten Kotiseu
tumuseon hoitaja Sari Tallgrenille, arvokkaasta avusta. Sari Mantilan piirrokset varhaisista ajois
ta herättävät henkiin ne historialliset hetket, joista valokuvia ei ole. Ilmailua harrastavien avulla
pystymme näyttämään ympäristöämme ylhäältä käsin. Kuvaajia ovat kotikuntamme taivaalla
lennättäneet jo 1970-lvulla Aulis Somppi, sitten ainakin Lasse Jokela, Sami Mäntyharju, Marko
Nummijärvi, Matti Nummijärvi ja Teemu Pienimäki.
Taloudellisesti hanketta ovat apurahoin tukeneet kirjan kustantajan lisäksi Kauhajoen Valis
tus- ja Avustussäätiö, MTK-Kauhajoki, Kauhajoen Kulttuurisäätiö ja Suomen Kulttuurirahaston
Etelä-Pohjanmaan rahasto. Kiitämme avusta, joka on merkinnyt työryhmälle sekä taloudellista
että henkistä selkänojaa. Kiitämme Kauhajoen Lions-Klubia pitkäjänteisestä uskollisesta kulttuu
rityöstä, kokonaisen kirjasarjan kustantamisesta.
Toivomme antoisia luku- ja katseluhetkiä Kauhajoen kulttuurimaisemien parissa.
Kauhajoella syyskuussa 2012
Toimituskunta
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Lauri Hautamäki
M arketta Nummijärvi

KIRJAN TAVOITE JA PERUSKÄSITTEET

KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO

\ v ■■,

Jokimaisemaa 1800-ja 1900-lukujen vaihteesta. Pellot ulottuvat jokeen saakka, ja riukuaidat rytmittävät niitä. Kirkos
ta oikealle näkyvät pitkät kirkkotallit, niiden takana häämöttää kansakoulun kattoja savupiiput. Ollonqvistin väkeä
vieraineen lähdössä kotirannasta souturetkelle.

Uuronkylän peltolakeutta. Kuva Pentti Kakkori
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Kirjan tavoite ja peruskäsitteet
Käsillä olevassa kirjassa kuvataan Kauhajoen kulttuurimaisemia, ihmisen muovaamaa maise
maa. Kulttuurimaiseman kuvaaminen kiteyttävästi sanoin ja kuvin on haasteellista, sillä käsi
te on yhtä laaja kuin elinympäristömmekin. Lisäksi maisema muuttuu jatkuvasti. Kirjassa on
kuitenkin pyritty vastaamaan haasteeseen tarjoamalla tietopaketti ja kuvakulmia Kauhajoen
kulttuurimaisemista laajassa kirjossaan 2010-luvulla. Kulttuurimaisemaa on vaikea ymmärtää ja
hahmottaa tuntematta sen kehityshistoriaa. Siksi kirjassa pyritään kuvaamaan maiseman kehi
tyskaari uudisraivaajista nykypäivään.
Sana kulttuurimaisema synnyttää monenlaisia mielikuvia ja ennakkokäsityksiä, joihin liittyy
usein arvovaraus. Kulttuurimaisemalla tarkoitetaan usein kaunista ja perinteikästä maatalousmaisemaa ja pittoreskia, vanhaa rakennettua ympäristöä. Kulttuurimaisemaa on kuitenkin kaikki ih
misen muovaama ympäristö. Kauniin maaseutuympäristön ohella kulttuurimaisemaa ovat vaik
kapa kaatopaikat, teollisuusalueet, liikenteen rakennettu ympäristö ja aktiivisen metsätalouden
tuottama metsämaisema. Kulttuurimaisemalla voidaan myös nähdä olevan kolme ulottuvuutta:
luonnonolot, silmin havaittava maisemakuva ja ihmisen näkemys maisemasta. Kulttuurimaise
ma on siten paljon laajempi käsite kuin rakennettu ympäristö tai maalaismaisema.
Kulttuurimaisemassa on kyse ihmisen asettumisesta tietyn alueen luonnonympäristöön, se
on yhdyskunnan ja luonnon suhteen ilmiasu. Luonnonympäristön kiertokulun selkärankana on
maisemarakenne, jota vasten kulttuurimaiseman piirteitä ja niiden syntyhistoriaa voi ymmär
tää paremmin. Maisemarakenne on luonnon verrattain pysyvä systeemi, jonka päätekijöitä ovat
maastonmuodot sekä maa- ja kallioperä, vesisuhteet, pienilmasto, kasvillisuus ja eläimistö - teki
jät, jotka ovat voimakkaasti ohjanneet myös ihmisen maankäyttöön liittyvää toimintaa.
Kulttuurimaiseman kokemuksessa korostuu se, miltä maisema tarkastelijan mielestä näyt
tää esimerkiksi teiltä ja näköalapaikoilta käsin. Näitä visuaalisia näkymiä on ikuistettu kirjaan
valokuvien avulla. Valokuvissa esiintyy edustavia kauhajokelaisia maisemia, niin laajoja maise
mia kuin merkittäviä yksityiskohtiakin.
Näköhavaintojen ja tietojen lisäksi oleellinen osa maiseman kokemusta ovat myös muut
aistihavainnot sekä henkilökohtaiset muistot ja arvostukset. Niiden kautta maisemakokemus
muuttuu elämäksi ja elämyksiksi. Tällaiset maisemamielikuvat ja -kokemukset ovat yksilölli
siä, ja niitä on vaikeaa kuvata objektiivisesti. Kirjaan on kuitenkin poimittu joitakin yksilöllisiä,
henkilökohtaisia kuvauksia maiseman kokemuksista. Nekin osoittavat, että elinympäristön mai
semalla on suuri merkitys ihmisille ja heidän identiteetilleen.
Ihmisen vaikutus kulttuurimaisemissa vaihtelee; kaupunkimaisemassa se on suurimmillaan
ja ihmisen muovaamissa luontoympäristöissä pienimmillään. Jälkiä ihmisen vaikutuksesta nä
kyy kaikkialla Kauhajoella, jopa luonnonsuojelualueillakin, esimerkiksi kulkureitteinä, lepopaikkoina ja luontotorneina. Kirjassa asetetaan pääpaino sellaisten kulttuurimaisemien kuvaa
miseen, joissa ihminen on merkittävästi muuttanut luonnonympäristöä, esimerkiksi raivannut
peltoa sekä rakentanut asumuksia ja muita rakenteita. Ihmisen aikaansaannoksia kuvataan koko
naisuuksina ja ulkoapäin, ei esimerkiksi rakennusten sisätiloja.
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Lauri Hautamäki

MITEN KAUHAJOEN LUONNONOLOT
OVAT MUOTOUTUNEET NYKYISELLEEN
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KORKEINTAAN JOITAKIN METREJÄ PAKSU, PAINANTEISSA SOITA)
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PAKSUJEN KARKEARAKEISTEN MAAPERAKERROSTUMIEN ALUE; MONIMUTKAINEN
KERROSJÄRJESTYS, JOSSA MOREENIA, SORAA JA HIEKKAA JOPA KYMMENIÄ METREJÄ
PAKSULTI. LAAJOJA SOITA PÄÄLLÄ (MOREENIPEITTEISET LAAJENTUNEET KERROSTUMAT JA
KALLIO PALJASTUMIEN ALUEETON MERKITTY NÄIDEN ALUEIDEN SISÄÄN)

Kauhajoen kivennäismaalajien suuralueet yleistetysti. Selitteessä mainitsemattomat hienorakeiset sedimentit (savi,
hiesuja hieta) sijottuvat jokilaaksoihin. Kartta Kauhajoen metsien ja soiden kirjasta.
Näkymä Päntäneentien suunnassa koilliseen yli Parjakannevan kohti Kirkonkylää. Kuva Markku Haapamäki
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Miten Kauhajoen luonnonolot ovat muotoutuneet nykyiselleen
Kulttuurimaiseman perustana ovat luonnonolot, joille kaikki rakentuu. Selkärangan maisemalle
luovat maanpinnan muodot, jotka muodostuvat ennen kaikkea kallio- ja maaperästä sekä niihin
vaikuttavista ja vaikuttaneista voimista. Näistä yksi tärkeimmistä on ollut noin kaksi miljoonaa
vuotta sitten alkaneen jääkausiajan viimeinen jäätiköityminen 115 000-10 000 vuotta sitten, jol
loin koko Itämeren alue painui jopa kolmen kilometriä paksun mannerjään vaikutuksesta noin
100 metriä. Samalla jäätikkö hävitti todisteet mahdollisesta aiemmasta asutuksesta.
Kauhajoella kuten yleensä koko Suomessa peruskallio on vanhaa. Muinaiset vuoristot ovat
aikojen kuluessa ehtineet rapautua ja kulua niin, että pinnanmuodot ovat tasoittuneet. LänsiSuomen korkein vuori, Lauhanvuori on peruskalliota huomattavasti nuorempi, noin 60 neliö
kilometrin laajuinen ja joitakin kymmeniä metrejä paksu hiekkakivilaatta, joka lepää vanhan
peruskallion päällä. Lauhanvuorikin nousee vain vähitellen ja loivasti ympäristöstään.1 Perus
kallio tulee esiin vain muutamissa kohdissa, koska sitä peittävät koko maahan verrattuna erittäin
paksut maakerrostumat.
Mannerjää kulutti, hioi ja höyläsi alustaansa ja paikoin kasasi irrottamaansa ja kuljettamaan
sa ainesta muuttaen korkeussuhteita ja pinnanmuotoja. Jäätikön allaan kuljettama pohjamoreeni
esiintyy yleensä kallioperää myötäilevänä patjana lähes kaikkialla ja peittää Kauhajoella yleisesti
myös selänteitä ja mäkiä toisin kuin muualla Etelä-Suomessa. Tällaista korkeilla alueilla esiinty
vää moreenia kutsutaan mäkisaveksi. Se on vähäkivistä ja savespitoista, ja siksi sen veden läpäise
vyys on pieni samoin kuin varsinaisella moreenilla.2
Mannerjäätikön vähitellen väistyessä kulkeutui sulamisvesivirtojen mukana suuri määrä
lajittunutta maa-ainesta. Karkein aines kasautui moreenin päälle soraharjuiksi, joista laajin on
noin 20 kilometriä pitkä Nummikangas. Korkeimmillaan se on Lapinharjussa, 30 metriä Num
mijärven pintaa ylempänä. Nummikangas jatkuu etelään komeana Pohjankankaana ja päättyy
Kankaanpäässä Hämeenkankaaseen. Jotkin Kauhajoen harjut, esimerkiksi komea Hyypänmäki,
ovat muodostuneet jo ennen viimeistä jääkautta, ja ne ovat sen aikaansaaman betonimaisen mo
reenikerroksen peitossa. Niiden sora ja hiekka on tiiviiksi pakkautunutta. Moreenia peittää 2-3
metriä paksu hiekkakerros. Nämä vanhat harjut ovat muualla maassa harvinaisia ja geologeja on
käynyt
niitä kaukaakin katsomassa.3
'
'
TU O M O HAVUNEN

On kuin luonto olisi päättänyt keskittää runsaat sora-ja hiekkavarat Kauhajoen seudulle. Nuorta ja tavallista harjutyyppiä edustaa ennen kaikkea Nummikangas, joka on korkeimmillaan Lapinharjussa (kuvassa).
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Mannerjäätikön sulamisvirtojen mukana kulkeutui syvempään veteen hienojakoisempaa
maa-ainesta, joka kerrostui alavammille maille moreenikerroksen päälle paikoin paksuiksikin
hiekka-, hieta, hiesu- ja savikerrostumiksi. Niitä on syntynyt myös myöhemmin maan kohotessa
ja huuhtoutuessa rantavoimien kulutuksen ja kasaamisen vaikutuksesta.
Jääkausi on ollut ratkaisevan tärkeä niin Kauhajoen kuin koko Suomenkin luonnonolojen muodostumiselle.
Mannerjää on tehnyt jättimäisen työn rakentaessaan Kauhajoen niin kuin koko Suomenkin alueen luonnon
olot miltei kokonaan uusiksi, suorastaan luonut uuden maailman! Aluksi mannerjää edetessään, kuten uudis
rakentaja ainakin, hävitti entiset maaperäsuhteet ja elollisen aineksen, raivasi tieltään rapautuneet ainekset,
kulutti peruskalliota, tasoitti ja kasasi lähes kaikkialle pohjamoreenia. Sulamis- ja huuhtoutumisvedet kuljet
tivat, pyöristivät ja lajitelivat irtainta maa-ainesta, kuten karkeampaa ainesta, soraa ja hiekkaa, harjuiksi ja
hiekkakankaiksi sekä hienojakoisempaa ainesta hieta-, hiesu-ja savikerrostumiksi alaville jokilaaksomaille,
pohjamoreenin päälle.
Samalla syntyi huuhtoutuneilla alueilla rantamuodostumia, rantavalleja ja kivikoita. Jääkauden aikaisen
luonnonprosessien tulokset, viljavat silttimaat sekä sora, hiekka-ja pohjavesivarat ovat vielä nykyisinkin Kau
hajoen merkittävimmät luonnonvarat. Ei voi kuvitellakaan, että nykyisellä tekniikalla voitaisiin tehdä vastaa
vaa luonnonsuhteiden muutosta.

Jääkauden jälkeen Kauhajoen alue oli Lauhanvuoren laen muodostamaa saarta lukuun otta
matta meren peitossa. Saaren pinta-ala oli noin 1 km2ja se muodosti läntisimmän ja yksinäisen
saaren Ruotsiin asti ulottuvalla avoimella ulapalla.4
Maanpinnan kohoamisen ansiosta
Kauhajoen maaperä vapautui vähitellen
meren sylistä, mutta se kesti runsaat 3000
vuotta. Tänä aikana rantavoimat ovat
huuhdelleet mäkien rinteiltä hienoimman
maa-aineksen, josta sitten karkein aines
on kerrostunut alavampiin maastokohtiin
karkeasta sorasta ja hiekasta koostuvik
si rantakerrostumiksi. Jäljelle on yleensä
jäänyt karkea sorainen tai kivinen kerros.
Huuhtoutuneet alueet ovat karuja, koska
niistä puuttuvat hienoimmat maa-ainek
set. Vain Lauhanvuoren lakikalotti säilyi
huuhtoutumiselta.5
Hienojakoisimmat, maalajit, savi-, hie
su- ja hieno hieta-peräiset alueet ovat kes
kittyneet erityisesti Hyypän-, Päntäneen-,
Kainaston ja Kyrönjoen laaksoihin, jotka
olivat jääkauden jälkeen pitkään meren
pinnan alla, ja niihin kerrostui rantojen
huuhtoutumisen myötä pitkän aikaa silt
tiä. Näiden maiden osuus on Kauhajoella
noin 13 % ja ne on lähes kaikki raivattu
pelloksi.6
Rannikko-Kauhajoki noin 8500 vuotta ennen nykyaikaa vapautu
massa jääkautisen meren sylistä. Kartta Kauhajoen vesien kirjasta.
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Jääkauden jälkeen lähes puolet Kauhajoen maa-alasta kehittyi soiksi. Kuvassa Matolammi Ikkeläjärven pohjoispuolel
la on kasvamassa umpeen, mutta yleensä soistuminen alkoi heti maan noustua meren pinnan yläpuolelle.

Soiden ja soistuneiden kangasmetsien osuus on Kauhajoella erittäin suuri, 42 %. Tällöin soiksi
on luokiteltu luonnontilaisten soiden lisäksi turvepellot, turvetuotantokentät ja suokasvillisuu
den menettäneet kuivatut metsät. Valtaosassa soistumisprosessi käynnistyi jo ennen maan met
sittymistä maanpinnan kohottua meren pinnan yläpuolelle, mutta myös metsittyneet maat ovat
saattaneet soistua pohjaveden pinnan kohotessa esimerkiksi metsäpalon ja avohakkuun jälkeen.8
Soistumista ovat edistäneet vettä huonosti läpäisevän moreenimaaperän yleisyys ja maaston ta
saisuudesta johtuva sadeveden heikko valuminen puroihin ja jokiin. Kauhajoella on Etelä-Poh
janmaan runsaimmat polttoturve- sekä kasvu- ja ympäristöturvevarat.9
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Koska Kauhajoella on runsaasti erinomaisesti sadevesiä läpäiseviä kivikko-, sora- ja hiekka-alueita, pitäjässä ovat
maakunnan runsaimmat ja puhtaimmat usein syvällä sijaitsevat pohjavesivarat, joita monin paikoin maaperän eri
koispiirre, niiden yläpuolella olevat laajat mäkisavimoreenikerrokset orsivesineen suojaavat tehokkaasti.7 Esimerkiksi
Karhujärven, Hiukkajärven (kuvassa) ja Harrinjärven kehittyminen on todennäköisesti mäkisaven ansiota. Myös Iso
Kaivoneva ja monet muut suot ovat syntyneet mäkisaven päälle.

Maanpinnan muodoista johtuvat maaston korkeus- ja kaltevuuserot vaikuttavat suuresti asu
tuksen sijoittumiseen. Kauhajoelle on tyypillistä rakennetun ympäristön tasaisuus, mikä tulee
esiin niin keskeisellä viljelyalueella kuin sen ulkopuolisissa kylissä. Viljellyllä alueella vain Hyypänjokilaaksossa asutusta on paikoin sijoittunut rinnemäiseen maastoon. Taajama-asutusta on
rakentunut Kalkunmäen ja Sotkan metsäisille rinteille.
Kallio- ja maaperän ohella ovat tärkeitä vesistöt ja vesiolosuhteet, jotka yhdessä vaikuttavat
kasvillisuuteen ja sen laatuun sekä siten asutukseen ja kiinteän asutuksen muodostumisen edelly
tykseen, maanviljelyyn. Myös ilmastotekijöillä, erityisesti lämpötiloilla, aurinkoisuudella ja hal
loilla on ollut merkittävää vaikutusta kulttuurimaiseman muotoutumiseen mm. siten, että kylmät
ja kosteat varjorinteet ja notkelmat eivät ole kelvanneet rakennuspaikoiksi.
Edellä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet ihmisten toimintaedellytyksiin ja elinkeinoihin sekä
asutuksen syntymiseen, luonteeseen, sijaintiin, tiheyteen ja ryhmittelyyn erityisesti maatalousasutuksen leviämisessä. Keskeinen viljelyaukea ja suuret jokilaaksot ovat tarjonneet hyvät edel
lytykset maanviljelylle, ja ne onkin raivattu viljelykseen ensimmäiseksi. Ympäröivä Suomenselän
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Kauhajoki on mittavien pohjavesivarojen aluetta, sillä hiekka-ja soramuodostumien lisäksi mm. Lauhanvuoren hiek
kakivi pystyy varastoimaan vettä. Kuvassa pakkasrapautumisen rikkomaa hiekkakiveä Tiiliharjussa Pohjois-Lauhassa.

alue on ollut sen sijaan viljelylle epäedullisempaa ja kiinteää asutusta on syntynyt ensisijassa vain
jokilatvojen varrelle kapeana nauhana sekä isoimpien järvien rannoille. Muualla kiviset moreenimaat ovat viljelyyn kelpaamattomia ja laajat suot ovat olleet vaikeita raivata ja kuivata tasaisen
maaston vuoksi. Niitä on pystytty raivaamaan ja kuivattamaan laajasti vasta sitkeällä sisulla ja
nykyisellä raivaustekniikalla.
Vasta yhteiskunnan teollistuminen ja kaupallistuminen ovat saaneet aikaan uudenlaista,
maataloudesta riippumatonta asutuksen ryhmittymistä maaseudulla, taajamoitumista. Kauha
joella tiiviimpää taajamamaista asutusta alkoi syntyä erityisesti Kirkonkylään ja Aronkylään jo
1900-luvun alkupuoliskolla. Taaja-asutus alkoi todella saada vauhtia vasta toisen maailmansodan
jälkeen, jolloin Kirkonkylän ja Aronkylän lisäksi syntyivät Kainaston ja Päntäneen taajamat. Taa
jamat palvelivat alun perin lähinnä ympäröivää maatalousasutusta, mutta erityisesti Kirkonkylän
ja Aronkylän taajamat pystyivät myöhemmin teollistumaan ja kasvamaan yhdessä huomattavak
si asutuskeskukseksi, keskustaajamaksi.
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TAI DEVAIKUTTEET KAUHAJOEN
KULTTUURIMAISEMASSA

TATU SILTANEN

Empire-tyylin vaikutteet näkyvät suuressa osassa 1800-luvun pohjalaisrakennuksia. Tässä Aronkylään 1867 rakenne
tussa Ala-Mattilan talossa on tyylin mukaista mm. vaakalaudoitus sekä kuusiruutuiset ikkunat, joissa on leveät, val
koiset ns. palkkikehät (vuorilaudat). Palkkikehässä tärkein osa on antiikin kreikkalaisen temppelin pilareilla lepäävää
friisin palkistoa kuvaava, leveä, profiloinneilla koristeltu vaakasuuntainen puulistoitus.

Edellisellä aukeamalla Mäki-Kyynyn pihapiiriä. Kuva Markku Haapamäki
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Talonpoikainen rakentaminen 1500-luvulta nykypäivään
Pohjanmaan talonpoikainen rakentamisperinne herättää vahvoja mielikuvia. "Pohjalainen ra
kentaminen” ymmärretään säännöllisen umpipihan ympärille sijoitettujen kookkaiden, punamullattujen, lautavuorattujen hirsirakennusten kokonaisuutena. Tyypillinen "pohjalainen”
rakennus on pitkänomainen, siinä on verrattain matala harjakatto ja valkoiset ikkunakehät ja
vuorilaudat. Tämä pohjalaiselle rakentamiselle identiteetin antanut ulkoasu on lähinnä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun tuotetta. Kookkaan, pitkänomaisen, punamullatun, valkoisin detaljein
varustetun puolitoista tai kaksikerroksisen hirsirakennuksen ja umpipihan voi kuitenkin löytää
muualtakin maasta. Mikä sitten tekee pohjalaisesta maisemasta pohjalaisen?
Kauhajoella on rakentamisen historiassa samanlaisia vaiheita kuin muuallakin maassamme.
Kauhajoella vanhimmat asumukset olivat neliönmuotoisia tuparateja.1 Pieni savutupa oli ylei
nen Suomessa 1500-1600-luvuilla, ja savujohdollisiin tupiin siirryttiin vähitellen. Kauhajoella
savujohdolliset tuvat alkoivat yleistyä 1700-luvulla. Yksihuoneiseen tupaan alettiin lisätä huonei
ta, ja 1700-luvun jälkipuoliskolla yleinen rakennustyyppi oli tuvan, porstuan ja porstuakamarin
käsittävä asuinrakennus. Tällainen tuparakennus oli yleinen myös torppien asuinrakennuksis
sa. Joissakin rakennuksissa on asiakirjojen mukaan ollut myös kuisti. Rakennukset olivat siis
1700-luvulla vielä pieniä niin kuin suureksi osaksi muuallakin maassa.
Talonpoikaistaloon kuului 1700-luvulla parisenkymmentä rakennusta. Päärakennuksen li
säksi saattoi olla toinen asuintupa vieraille, vanhalle isäntäparille tai palkollisille. Tämän lisäksi
pihapiiriin kuului eläinsuojat, aitat ja varastot sekä hieman kauemmaksi palovaaran vuoksi sijoi
tetut sauna ja riihi. Jossain historian vaiheessa tunnistettavaksi yksityiskohdaksi pohjalaisessa ul
korakennuksessa on tullut avokatos, ns. portinalunen, jonka reunat on ylhäältä viistetty vinoksi.
Asuinrakennusten koko alkoi kasvaa 1700-luvun lopulla. 1800-luvulla yleinen rakennustyyp
pi oli Kauhajoellakin paritupa, jossa oli kaksi isoa läpitalon huonetta, ja rakennuksen päissä ka
mareita. Myös tupien välissä oli usein yksi tai kaksi huonetta, porstua (eteinen) ja porstuakamari.
Sitä mukaa kun kamareja lisättiin tuvan päähän, kasvoi myös rakennuksen pituus. Ikkunoita oli
vielä 1800-luvun alussa vähän, ja niissä oli pieniruutuiset, yksinkertaiset ikkunat. 1700-1800-lukujen vaihteessa kattojen katteena oli vielä tuohet ja malkapuut tai turve. Ulkoseinät olivat vuo
raamattomia ja maalaamattomia.
Edellisestä valtalinjasta poikkesivat yksityiskohdissa yksittäiset varakkaimmat talot, kuten
Yli-Knuuttila ja Havunen. Havusen päätuvassa oli jo varhain mm. runsaasti ikkunoita, lautakatto, laudoilla vuoratut ulkoseinät sekä punattu vilja-aitta.
Pohjalainen rakennettu talonpoikaismaisema muodostui sellaiseksi kuin sen nyt ymmärräm
me 1800-luvun kuluessa. Talojen koko kasvoi leveyttä ja korkeutta, aluksi empiren ja sittemmin
kertaustyylien ihanteet toivat koristeellisia, selkeitä yksityiskohtia. Talojen seinät alettiin vuorata
laudoilla ja katto päreillä. Komeat rakennukset komistuivat entisestään saadessaan punamultamaalia seiniin ja valkoista öljymaalia yksityiskohtiin. Kuuteen tai kahdeksaan suureen ruutuun,
päädyn toisessa kerroksessa jopa yhdeksään ruutuun jaettuja ikkunoita oli seinillä koko rivistö ja
päädyssäkin kolmin kappalein.
Talojen koon kasvu selittynee tervan ja lautojen myynnistä saavutetulla vaurastumisella. On
myös arveltu, että isojaossa tulevaksi tiedettyjä yhteismetsien jakoja ennakoitiin kaatamalla puut
talteen omaksi hyödyksi ennen kuin ne päätyisivät muiden hyödyksi. Ja ehkäpä rakennuksissa
näkyy myös kuuluisa pohjalainen mentaliteetti - komiaa pitää olla, komiampaa kuin naapurilla.
Pohjalaisen maiseman muovautumista täydensi 1800-1900-luvun vaihteessa laajamittaiset pel
lonraivaukset. Maisema sai tunnistettavan muotonsa ja suuren mittakaavansa.
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Perinteiset asuinrakennukset voidaan edellä kuvatun lisäksi karkeasti luokitella kolmeen ryh
mään kokonsa puolesta: kookkaat talollisten pohjalaistuvat, keskikokoiset torppariasumukset
sekä pienet mäkitupalaistalot. Kookkaammissa taloissa on tyypillisesti 6-9 ikkuna-akselia pit
källä sivulla ja päädyssä kaksi. Kerroksia on puolitoista tai kaksi. Torppariasumuksissa ikkunoita
on yleensä pitkällä sivulla kolmesta viiteen, ja mäkitupalaisten tuvissa ikkuna-akseleita on yleen
sä vain kaksi. Pienemmät asumukset ovat yleensä yksikerroksisia, mutta vintti voi olla käytössä.
Päädyssä on tällöin ikkuna vintille.
Palattakoon kysymykseen, mikä tekee tästä edellä kuvatusta rakennetusta maisemasta tun
nistettavasti pohjalaisen, tai kauhajokelaisen. Vastaus lienee kokonaisuus. Pohjanmaalla vau
rastumisesta pääsi nauttimaan 1800-luvun kuluessa varsin moni talonpoika, ja jokivarren kan
tatilojen asuinrakennukset kasvoivat järjestelmällisesti. Muutaman harvan alueelle asettuneen
säätyläisten asumukset poikkesivat talonpoikaisista vain vähän, eikä maisemaan syntynyt siten
jakoa linnamaisten kartanoiden ylemmyyttä viestiviin ympäristöihin ja selvästi alisteisiin, vaati
mattomiin torppa-alueisiin. Kantatilojen komeat rakennusryhmät sijoittuivat rytmikkäästi, koh
tuullisen tiheästi tasaiseen jokivarteen, ja ympärille raivattiin laajat, tasaiset peltoaukeat. Avara
tasaisuus ja suurten, keskenään tasa-arvoisten rakennusryhmien löyhä nauha muodostavat kokoTU O M O HAVUNEN

Latva-Marttilan 1800-luvulla rakennetussa komeassa talossa Marttilankylässä näkyy empiren antiikin rakennustai
teesta omaksumat julkisivun jäsentelyn ihanteet: Ikkunat ja kuistit on sijoitettu tasavälein, symmetrisesti keski akselin
suhteen, kuusiruutuiset suuret ikkunat ja pienet haukanikkunat täsmällisesti pystysuuntaisissa ikkuna-akseleissa al
lekkain. Rakennus on pohjaltaan suorakaiteen muotoinen, ja siinä on matalahko harjakatto. Räystään alle on erotettu
vaakalistalla ns. friisi.
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naisuuden, jota ei löydy muualta Suomesta. Oman kauhajokelaisen säväyksen maisemaan tuo ylä
juoksun mittakaava - kantatalot ovat komeita, mutta silti pienempiä kuin Kyrönjoen alajuoksulla
ja ne sijaitsevat harvemmassakin kuin alajuoksulla.
Ehkäpä talojen koon kasvu 1800-luvulla on edistänyt osaltaan myös niiden säilymistä nyky
päivään - savutuvat kun kelpaavat harvalle asumukseksi nykypäivänä. Myöhemmin vaurastu
neissa Suomen osissa suuri osa talonpoikaisista, yhä asutuista "vanhoista” taloista näyttäisikin
edustavan 1800-luvun sijasta 1900-luvun alun rakentamista vaaleine, pelkistettyine julkisivui
lleen ja kivinavettoineen.
Maaseudun asuinrakentamisessa on seurattu rakentamisen vaihtuvia ihanteita myös 1900ja 2000-luvuilla. Jugendin epäsymmetrinen ja korkea sekä pohjoismaisen klassismin pelkistetty
talomuoto, sodanjälkeiset rintamamiestalot ja 1960-luvun jälkeisinä vuosikymmeninä taloteh
taiden valmistalot ovat edustettuina maaseudulla niin kuin taajamissakin. Tuotantorakennusten
ulkoasussa on tapahtunut dramaattisempaa kehitystä kuin asuintaloissa; niiden koko on kasva
nut huomattavasti ja materiaalina puun, tiilen ja luonnonkiven on syrjäyttänyt suureksi osaksi
metalliseokset, betoni ja soraharkko. Muotokieli on monipuolistunut, kun harjakattoisten suorakaiderakennusten rinnalle on tullut siilojen ja lietelantaloiden lieriömuoto.
PEN TTI KA KKO RI

Maaseudun asuinrakennusten ohella myös talousrakennusten muoto, kokoja materiaalit ovat muuttuneet aikojen
saatossa. Hirsirakenteet syrjäytti aluksi kivi, tiili ja puuranko. Sittemmin yleistyivät betonirakenteet ja jopa teräs. Kor
keat, teräksiset viljasiilot ja suuret navetat edustavat 2000-luvun kulttuurimaisemaa.
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Kaksi 1860-luvulla rakennettua kaksifooninkista, Mäki-Halkola Päntäneellä (vas.) ja Kasari-Aro Aronkylässä.

Kaksifooninkiset Kauhajoella
Ilmeisesti ensimmäinen kaksikerroksinen rakennus Kauhajoella oli Jakob Inbergin 1798-1799
rakennuttama Yli-Knuuttilan päärakennus. Muut varakkaammat talonpojat ottivat mallia, ja
kymmenen vuotta myöhemmin Suomen sodan hävityksessä tuhoutuikin asiakirjojen mukaan
kuusi kaksikerroksista, uutta tuparatia. Sodan jälkeen resursseja on yhä riittänyt kaksikerroksis
ten asuinrakennusten rakentamiseen, sillä 1800-1900-lukujen vaihteesta peräisin olevissa valo
kuvissa kaksikerroksiset talonpoikaiset asuinrakennukset näyttäisivät olevan verrattain yleisiä.
Nykyisin Kauhajoella on jäljellä tusina kaksifooninkista pohjalaisrakennusta. Ne sijaitsevat
hajallaan eri puolilla kuntaa eri kylissä, mm. Äijössä, Vakkurissa, Hyypässä, Korpikylässä, Päntä
neellä, Aronkylässä ja Yrjänäisessä. Rakennusten koko vaihtelee kolmen ikkuna-akselin lyhyistä
rakennuksista seitsemän ikkuna-akselin varsin kookkaisiin tupiin. Erikoisuutena on Korpikylän
Korpikyyny, jossa viiden ikkuna-akselin levyinen kaksifooninkinen jatkuu samankorkuisena,
mutta yksikerroksisena vielä neljän ikkuna-akselin verran. Suurin osa rakennuksista on punamullattuja, valkoisin vuorilaudoin ja ikkunakehin sekä matalalla harjakatolla varustettuja, lauta
vuorattuja hirsirakennuksia.
M ARKKU HAA PA M Ä KI

Korpikylässä sijaitsevassa Korpi-Kyynyn kaksifooninkisessa asuinrakennuksessa on korkea yksikerroksinen länsipääty.
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Kaksifooninkisessa Ala-Mattilan talossa Aronkylässä näkyy hyvin empiren piirteet: vaakasuuntainen, suorakaiteen
muotoinen rakennusmassa vaakavuorauksineen, symmetrinen julkisivusommittelu, matala harjakatto, 6-ruutuiset
ikkunat, valkoiset vuorilaudat, puoliympyrän muotoinen ikkuna sekä päätykolmiota hahmottavat vaakalistat räys
täiden nurkissa.
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AUKEAMAN RAKENNUSKUVATTUOMO HAVUNEN, HENKILÖKUVA PENTTI KAKKORI

Tuomoja Sirkka-Liisa Havusen isännöimä Korpi-Aron talo Aronkylässä on komea esimerkki empire-tyylin mukaisesta
pohjalaistaiosta. Erityispiirteenä on ikkunakehissä empiren suosima vaakasuuntainen salmiakkiruutukoriste, päädyn
9-ruutuisen ikkunan päätykolmiokehä (frontoni/aedikula), leveät räystäänaluslistoitukset (friisi) sekä keltaisella värillä
erotettu päätykolmio rakennuksen päädyssä.

Rakennustaiteen tyylisuuntausten piirteet
Kauhajoen rakennuksissa
Rakennustaiteen kehitys ja siihen liittyvät tyylisuunnat ovat selvästi nähtävissä Kauhajoen ra
kennuskannassa, joskin vaikutteet ovat tulleet tänne osin viiveellä suuriin kaupunkikeskuksiin
verrattuna. Tyyli-ihanteet 1700-luvun lopun kustavilaisuudesta 2000-luvun arkkitehtuuriin ovat
jättäneet jälkensä Kauhajoen rakennuskantaan.
Vanhimpia rakennuksia Kauhajoella ovat muutamat Suomen sodan (1808-1809) tuhoilta
säästyneet rakennukset 1700-luvun lopulta. Asuinrakennuksia, joiden tiedetään olevan ajalta
ennen tuota hävitystä, on Kauhajoella vain kymmenkunta.2 Niitä ovat Latvakala Aronkylässä
(1782), Möykky Päntäneellä (1799), Latva-Pukkila Pukkilassa (1799), Joensivu Nummijärvellä
sekä Jokinen (1799), Yli-Jokimäki (1700-1) Ala-Pantti (1800), Yli-Teevahainen (1764) ja Rinta-Ratus (1804) Hyypässä. Tuolta ajalta säilyneitä talousrakennuksia on mm. Vakkurin kylässä sijaitse
va aitta 1700-luvulta. Museoksi Kauhajoelle vuonna 1952 siirretty Ala-Yrjänäisen talo on raken
nettu 1804. Tuolloin vallitseva tyylisuunta oli klassismin ihanteisiin pohjautuva kustavilaisuus.
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Antiikin teemat ovat monen tyylisuunnan taustalla: kustavilaisuus ja empire
Klassismin esikuvana ovat antiikin Kreikan ja Rooman taiteet. 1700-luvun lopulla klassismin
ihanteet raikastivat aikaisempia jykeviä linjoja. Enää ei rakennettu barokin suosimia korkeita
auma- ja mansardikattoja, vaan ihanteeksi tuli loiva harjakatto. Klassismin ensimmäinen vai
he, kustavilaisuus ei suosinut jykeviä koristelujakaan julkisuvuissa, vaan ihannoi yksinkertaista
ja keveää ulkoasua. Antiikin rakennuksista omaksuttiin yksinkertaisia aiheita rakennusten ko
risteluun, kuten pystysuorat pilasterit ja puolipyöreät lunetti-ikkunat. Kustavilaisuuden jälkeen
vallalle tullut tyylisuunta, empire, toi antiikin koristeaiheet kustavilaisuuttakin voimakkaammin
rakennustaiteeseen. Kustavilaisuuden pelkistettyä linjaa on kuitenkin nähtävissä Ala-Yrjänäisen
julkisivussa, jossa ikkunakehät ovat verrattain kapeat, ikkunat seinäpinta-alaan nähden matalat,
ja vaakasuuntaiset koristelistoitukset puuttuvat kokonaan. Pieniruutuiset toisen kerroksen ikku
nat 16 ruutuineen ja siroine karmeilleen ovat harvinaisuus, sillä kuusiruutuiset ikkunat yleistyi
vät vähitellen 1700-luvun lopulta lähtien.
Merkittävä vaihe rakennuskulttuurin kehityksessä on epäilemättä ollut Suomen sota 1808—
1809. Tuolloin venäläiset joukot polttivat Kauhajoella kaksi kolmannesta rakennuksista, suurem
mista tiloista lähes kaikki. Onkin houkuttelevaa olettaa, että sodan jälkeisessä uudisrakennusvaiheessa tuon ajan ihanteet ovat uudistaneet jonkin verran rakennusten ulkoasua ja tuottaneet
yhdenmukaista rakennettua ympäristöä. Vuosien 1809-1899 aikana rakennettuja rakennuksia on
rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan Kauhajoella 63 kappaletta, joista viitisenkymmentä on
asuinrakennuksia.
Antiikin arkkitehtuuri on esikuvana myös kustavilaisuutta seuranneen tyylisuunnan, 1800-luvun alussa suosioon tulleen empiren ilmiasussa. Empire-tyyli toi yksityiskohtiin keisarillista run
sautta kustavilaisuuden eleettömyyden sijalle. Oleellista tyylin ihanteissa oli symmetria ja antii
kin ns. tektoniikan toteuttaminen yksityiskohdissa. Julkisivun tuli olla harmonisesti jäsennelty
HANNU ISOMÄKI

Kauhajoen museon Ala-Yrjänäisen talon ulkoasussa on empireä vanhemman tyylisuunnan, kustavilaisuuden piirteitä.
Ulkoasu on pelkistetty ja ikkunakehät kapeat. Päädyn yläkerran ja kuistin yläpuolen ikkunoissa on kustavilaisen ajan
pienet ruudut, 16 ruutua ikkunaa kohti. Kuisti on samantyyppinen kuin Hämes-Havusessa; avokuistissa on maljakkomaiset balusteripilarit, jotka ovat olleet suosiossa usean klassismiin pohjautuvan tyylisuunnan aikana.
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Lehtisen (aik. Luopa-Kohlu) 1800-luvulla rakennettu päärakennus Harjankylässä edustaa upeasti empire tyyliä. Sym
metrian, vaakasuuntaisuuden, vaakalaudoituksen, 6-ruutuisten ikkunoiden, haukanikkunoiden ja palkkikehien ohel
la merkillepantavaa on koristeellinen vaakalistoitus eli friisi räystään alla, päätykolmion vaakasivun palat eli kissanpenkit räystäiden nurkalla, päädyn ns. frontonikehä (palkin sijasta kolmio ikkunan yläpuolella) sekä vaalea väritys.

ja yksityiskohtien tuli osoittaa kantavat (pystypilarit) ja kannettavat (pilareiden varassa lepäävä
vaakapalkisto ja katto) rakenteet antiikin temppelin esikuvan mukaisesti. Samoin temppelin esi
kuvan mukaisesti rakennusten suojana tuli olla vaakasuuntaisuutta korostava matala harjakatto.
Pylväs-palkki-teema näkyy selvästi pohjalaisrakennusten ikkunakehissä ja usein myös julki
sivun jäsentelyssä. Räystään alla on vaakalistalla erotettu palkista eli friisi, jossa voi olla matalia
haukannikkunoita. Joissakin rakennuksissa räystään alla on myös runsas, valkoiseksi maalattu
vaakalistoitus palkistoaiheena. Pitkänurkkaisissa taloissa hirren päät on koteloitu pystyllä val
koiseksi maalatulla laudoituksella, josta syntyy julkisivua jäsentävä pylvästeema eli pilasteri. Jos
kus pilasterin alaosaan on muotoiltu leveämpi jalusta ja yläosaan pelkistetty koristeosa, kapiteeli.
Muutamissa Kauhajoen vanhoissa lyhytnurkkaisissa pohjalaistavissa on hieno empiren suosima
vaakalaudoitus. Myös ikkunakehät ja kuistit on usein rakennettu pilastereista tai pylväistä ja nii
den kannattelemasta vaakasuuntaisesta palkistosta tai päätykolmiosta.
Antiikin temppelin päätykolmio on hahmoteltu joidenkin pohjalaisten hirsirakennusten pää
hän lyhyellä vaakasuuntaisella koristelistoituksella, ns. kissanpenkillä. Joissain rakennuksissa
päätykolmio erottuu valkeaksi maalattuna muuten punamullatusta rakennuksesta. Ikkunaruu
dut ovat neliönmallisia, keskenään samankokoisia, ja ikkuna on yleensä kuusiruutuinen. Empi
ren aikana niin muodikasta keltaista väriä rakennusten julkisivussa näkyy Kauhajoella lähinnä
herraskartanoissa, kuten Sanssin kartanossa, jonka julkisivun myöhemmin rakennetuissa lisä
osissa näkyy myös uusgotiikan piirteitä.
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Kertaustyylit suosivat koristeellisuutta: uusrenessanssi ja uusgotiikka
Ns. kertaustyylit tulivat muotiin 1800-luvun lopulla. Kertaustyylejä olivat esimerkiksi uusgotiik
ka, uusrokokoo ja uusrenessanssi, ja ne ottivat nimensä mukaisesti vaikutteita vanhoista tyyli
suunnista. Näistä vanhimman tyylisuunnan, uusgotiikan vaikutteet näkyvät muun muassa Sanssin kartanon lisäsiipien sekä Ollonqvistin kauppakartanon, nykyisen Kotiseututalon kuistien
suippokaarisissa ikkunoissa.
Kertaustyyleistä erityisesti uusrenessanssi vaikutti puurakentamiseen laajasti. Kauhajoellakin
on useita uusrenessanssi-tyylin mukaisesti koristeltuja taloja. Tällainen on esimerkiksi vuonna
1882 valmistunut Aninkoulu. Julkisivujäsentely on vielä klassismin perinteitä noudatteleva, mut
ta yksityiskohdat ovat runsaampia ja koukeroisempia. Tyylin ihanteiden mukaisesti rakennuk
sessa on runsaasti puusta veistettyjä koristeluja. Julkisivun väreiksi on valittu murrettuja ruskean
sävyjä siten, että yksityiskohdat ovat seinäpintaa tummemmat. Ikkunoissa on tuolloin muotiin
tullut T:n muotoinen karmi. Tyypillisesti T-karmi jakaa ikkuna-aukon kolmeen suureen ruu
tuun, tästä on esimerkki muun muassa Kotiseututalon vanhan mallin mukaisesti uusitut ikkunat.
Aninkoulussa ylin ruutu on kuitenkin jaettu pystypuitteella kahdeksi neliöksi. Muita uusrenes
sanssin tyylipiirteitä ovat kolmiulotteiset koristeet esimerkiksi ikkunoiden alla, pitkä räystäs, jota
kannattelevat koristeelliset konsolit sekä julkisivun jakaminen kenttiin vaaka- ja pystylaudoituk
sella ja koristelistoilla. Myös Kotiseututaloon uusrenesanssi toi koristeelliset listat.

SIVUN KUVAT MARKKU HAAPAMÄKI

Sanssin kartanon vanha runko-osa edustaa 1800-luvun alun empireä. Rakennuksessa on erityisesti empiren ajan
kartanoissa ja kaupunkitaloissa yleinen kelta-valkoinen väritys. Kuistit ja päätyihin rakennetut lisäosat sitä vastoin
edustavat 1800-luvun puolivälin jälkeen vallalle tulleita ihanteita; ikkunat ovat uusgotiikan kapeita, korkeita suippokaari-ikkunoita pienine ruutuineen.
Oikeanpuoleisessa kuvassa 1882 valmistunut Aninkoulu Topeekan varressa edustaa hillitysti 1800-luvun lopulla
vallalla ollutta uusrenessanssia. Rakennuksen ikkunakehät ovat koristeellisempia kuin empirerakennusten palkkikehät. Julkisivu on jaettu vaakalistoilla kenttiin, ja vuorilaudat on maalattu seinäpintoja tummemmalla värillä.
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Ernst Ollonqvist rakensi 1882 asuin- ja liiketalon Yli-Knuuttilasta erotetulle palstatilalle. Se seurasi tyyliltään YliKnuuttilan päärakennusta, nykyistä Sanssinkartanoa ja samoihin aikoihin rakennettua kansakoulua, nyk. Aninkoulua. Kuvassa Ollonqvistejä vieraineen 1800-1900-lukujen vaihteen aikoihin. Vanhat kuvat ovat olleet arvokkaita talon
kunnostusta suunniteltaessa.

Kauhajoki-Seura sai Ollonqvistin kauppakartanon omistukseensa v. 2002. Jo huonoon kuntoon päässeen talon kun
nostamisesta tuli kymmeneksi vuodeksi seuran suurin ponnistus. Siitä on selvitty metsänomistajien tukki-ja yrittäji
en ikkunalahjoitusten, kymmenen hankkeen, runsaan kökkätyön ja seuran oman mittavan taloudellisen panostuksen
avulla sekä taitavien rakentajien työllä. Nyt talo on täydessä toiminnassa kaikille avoimena Kotiseututalona. Sitä ver
hoavat pääosin alkuperäiset vuorilaudat ja koristelistat. Sisäpihan komea kuisti on ikkunoita myöten alkuperäisessä
asussaan. Alakerran kahvila tukee Kotiseututalon toimintaa ja kutsuu tutustumaan sisätiloihin.
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Symmetrian voittokulku murtuu: kansallisromantiikka ja jugend
Vuosisadan vaihteessa syntyivät kansallisromantiikka ja jugend-tyylit. Maaseudulle vaikut
teet tulivat myöhemmin, esimerkiksi Kauhajoella jugend-tyylisiä rakennuksia on rakennettu
1910-1930-luvuilla. Jugend-tyyli hylkäsi antiikin suoraviivaisuuden, ja nosti arvoonsa epäsym
metrian, koukeroiset muodot, monivärisyyden ja monimuotoisuuden. Kaikki haluttiin tehdä
toisin kuin ennen, ja antiikin ihannoimisen sijaan alettiin etsiä vaikutteita omasta kulttuuripe
rinnöstä.
Jugend viritti monimuotoisuuden huippuunsa. Samassa rakennuksessa voi olla monen kokoi
sia ja muotoisia ikkunoita sekä moneen suuntaan osoittavia ja monen kokoisia ulokkeita, joiden
kattojen kaltevuus on erilainen, julkisivussa on voitu käyttää useita eri värejä ja rakennusma
teriaaleja, ja koko rakennusmassa on monitahoinen. Tämä kaikki tehtiin kuitenkin taitavasti
niin, että kokonaisuus oli kaunis ja harmoninen. Klassismin ihannoima vaakasuunta hylättiin
ja rakennuksista tehtiin korkeita ja jyrkkäkattoisia. Usein rakennuksen pääty tai poikkipääty on
muotoiltu räystäslautojen avulla hevosenkengän muotoa jäljitteleväksi. Rakennusten jykevyyttä
saattoi lisätä leveä runko ja muhkea mansardikatto.
Hyvä esimerkki jugendtyylistä on nykyisin nuorisotalona toimiva entinen kunnantalo (kunnallistalo). Nuorisotalon rakennusmassa on tyylin mukaisesti monimuotoinen sisäänvetoineen ja
ulokkeilleen, ja runko on leveä ja korkea. Julkisivu on jäsennelty epäsymmetrisesti. Katon harja
on viistetty (aumattu) päistään niin perusrungossa kuin pitkän sivun pienissä ns. poikkipäädyis
sä. Myös ikkuna-aukot on viistetty tyylin mukaisesti yläkulmista, ja ikkunat koostuvat usean
kokoisista ikkunaruuduista. Julkisivua on jäsennelty monimuotoiseksi pysty- ja vaakalistoilla.
Räystäs on leveä, ja räystäällä ja harjalla on puusta veistettyjä koristeita.
Muita jugend-tyyliä edustavia rakennuksia Kauhajoella ovat muun muassa Harjan koulu,
Nummijärven vanha koulu (rakennettu 1922, laajennus 1937), Kainaston rautatieasema, Hyypän
osuusmeijeri, Myllymäki Käyränkylässä ja Koskiaron asuintalo (Topeeka 99). Jugendin vaikutus
näkyy selvästi myös talonpoikaisrakentamisessa esimerkiksi taite- eli mansardikaton yleistymi
senä, rakennusmassan monimuotoistumisena ja rakennuksen epäsymmetrisyytenä.
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Kauhajoen jugendrakennukset (mm. kuvissa näkyvät Harjan koulu ja Koskiaron talo Topeekan varressa) ovat tyy
pillisesti 1910—1930-luvulla rakennettuja. Tyylin piirteitä ovat mm. epäsymmetria, jyrkät katot, joissa on aumauksia,
päätykolmiokoristeet (ns. tympanon-aiheet), moneen erisuuruiseen ruutuun jaetut ikkunat, paanu-ja lautavuoraus,
ulokkeet ja sisäänvedot rakennusmassassa sekä kontrastinen väritys.
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Vuonna 1898 rakennettu entinen kunnallistat, nykyinen nuorisotalo eli Räimiskä, on tiettävästi vanhin jugend-tyylinen rakennus Kauhajoella. Rakennuksen olemus on tyylin mukaisesti massiivinen muun muassa leveän rungon ja
korkean katon ansiosta. Jugend-ihanteita ilmentävät myös epäsymmetrinen ikkunoiden ja poikkipäätyjen sijoittelu,
eri kokoiset ikkunaruudut, pienet aumaukset katon harjalla sekä julkisivun jakaminen kenttiin pysty-ja vaaka listoilla.
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YLÄKUVATATU SILTANEN, ALAKUVA PENTTI KAKKORI

Klassismi palaa modernisoituneena
1920-30-luvuilla palattiin jugendin monimuo
toisuuden jälkeen taas klassismin ihanteisiin. Ns.
pohjoismainen klassismi tai 20-luvun klassismi
muistuttaa empireä, mutta se on yksinkertaisem
paa. Tyylin muotiin tuloa vauhdittikin ensimmäi
sen maailmansodan jälkeen syntynyt pula mate
riaaleista ja resursseista. Antiikin koristeaiheita
kuten pyöreää medaljonki-aihetta ja koristeellisia
pylväiden kapiteeleja pelkistettiin ja käytettiin
aikaisempaa vapaammin piittaamatta empirentiukoista säännöistä. Egyptiin viittaavat aiheet
kuten oviaukon korostaminen tulivat muotiin faa
rao Tutankhamonin haudan löytymisen myötä.
Pystyrimalaudoitus oli käytännöllinen ratkaisu
pula-ajan rakennusten vuoraukseksi. Vaaleat värit
ja valkoinen olivat muodikkaimpia ratkaisuja, sillä
vaaleana puurakennuskin näytti hieman kivira
kennukselta.
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Kauhajoella on lukuisia hienoja pohjoismaista klassismia edustavia rakennuksia, mm. vasemman sivun kotitalousopiston päärakennus sekä Ojalan pakarin rakennus. Tuttuja klassismin aiheita kuten symmetriaa, pilari-palkki-ja päätykolmioteemoja sekä vaaleaa väritystä täydentävät suurilla pilari-palkki -kehillä kehystetyt sisäänkäynnit. Matalan
harjakaton ohella rakennettiin myös korkeampia aumakattoja barokkiklassismin esikuvan mukaisesti.

Hyviä esimerkkejä 20-luvun klassismista Kauhajoella ovat muun muassa evankelinen opisto
Turjankylässä, kotitalousoppilaitos, Ojalan pakarin rakennus ja Topeeka 23 (Ratalahti) keskus
tassa sekä monet 1920-30-luvuilla rakennetut kyläkoulut. Klassismin ratkaisut siirtyivät helposti
myös talonpoikaisrakentamiseen - jos ne olivat maaseuturakentamisen perinteestä koskaan to
della poistuneetkaan.
Toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla Suomessa rakennettiin valtavasti. Sodan run
telemat rakennukset tuli korjata tai rakentaa uudelleen, Karjalasta siirtolaisina tulleet asuttaa ja
kasvavien kaupunkien palvelut saattaa tarpeiden tasolle. Resurssipula pakotti mahdollisimman
taloudellisiin ratkaisuihin. Asuinrakentamisessa hirsirakenteisten rakennusten rinnalle tuli
rankorakenteiset rintamamiestalot, jotka saatettiin rakentaa nopeasti vähemmästä puumassas
ta lähipiirin talkootyöllä. Noppamainen muoto mahdollisti rakennuksen lämmittämisen yhden
tuvan keskellä olevan sydänmuurin varassa. Ensimmäiseen kerrokseen päästiin muuttamaan no
peasti, ja toinen kerros rakennettiin valmiiksi, kun tarpeet kasvoivat. Tällaisia 1940-luvun rintamamiesmallisia taloja on Kauhajoellakin runsaasti. Erityisen paljon niitä on rintamamies- ja
siirtolaisasutusalueilla Sahankylässä, Nummijärven Koihnassa ja Kokonkylän Karjalankadulla,
mutta talotyyppi oli tavallinen tuohon aikaan uudisrakentamisessa muutenkin.
1940-50-luvuilla julkisessa rakentamisessa oli lyhyt romanttinen kausi, joka sai vaikutteita
Amerikasta. Tuon ajan rakennuksissa on häivähdys modernismin uutta muotokieltä, mutta klas
sisminkin vaikutus vielä näkyy, ja kokonaisuus on "lempeä” harjakattoineen ja luonnonläheisille
materiaaleineen.
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YLÄKUVA MARKKU HAAPAMÄKI, ALAKUVA PENTTI KAKKORI

Tämän kauden piirteet näkyvät hyvin esimerkiksi
vuonna 1953 rakennetussa entisen kunnantalon, ny
kyisen kansalaisopiston rakennuksessa. Rakennus on
klassistisen vähäeleinen ja harjakattoinen. Ikkunat ovat
vähäeleisen kehättömiä, pystysuuntaisia ja keskenään
samankokoisia, ja aukotus on rytmikäs. Pohjoismaisen
klassismin Egyptin ihannoimisen peruina pääsisään
käynti on korostetun suuri. Jälleenrakennuskauden
ihanteiden mukaisesti julkisivu on rapattu valkoiseksi
ja kivijalka on vuorattu luonnonkivilaatoilla. Parvek
keissa on linjakkaat metallikaiteet. Toinen tuon ajan
piirteitä esille tuova rakennus on samalla aukiolla sijait
seva ns. Revellin talo, joka on valmistunut vuonna 1952.
Myös nykyinen lukio, alun perin ala-asteena palvellut
ja vuonna 1952 valmistunut rakennus on Viljo Revellin
suunnittelema, ja edustaa tuota 1950-luvun pehmeää,
romanttista modernismia.
Vanhan kunnantalon, nykyisen kansalaisopiston rakennuksen si
säänkäynti on korostetun suuri, peräti kolmen kerroksen korkui
nen. Julkisivussa on 1950-luvun arkkitehtuurin piirteistä havait
tavissa mm. rappauspinta, luonnonvalkoinen väritys, kehättömät
ikkunat sekä luonnonkivipinta kivijalassa.
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Modernismi vie voiton
Funktionalismi eli funkkis syntyi tyylisuuntana jo 1920-luvun lopulla, mutta sen vaikutukset levisivät laajemmalle vasta toisen maailmansodan jälkeen. Betonitekniikan kehittymisen ja rankorakentamisen myötä rakennusten vapaampi muotoilu tuli mahdolliseksi, ja funktionalismi hyö
dynsi näitä mahdollisuuksia luovalla tavalla. Funkis pyrki myös tuomaan valoa, hygieenisyyttä ja
toimivuutta tartuntatautien kuten tuberkuloosin vaivaamiin yhteisöihin. Isot ikkunat olivat pait
si valon lähde myös yhteys sisältä luontoon. Moderni muotokieli levisi maaseutupitäjiinkin, niin
myös Kauhajoelle. Funkkiksen geometriset muodot, valkoinen julkisivu ja isot ikkunat antavat
leimansa esimerkiksi vuonna 1932 rakennetulle, nykyisin hammashoitolana ja perheneuvolana
palvelevalle terveyskeskuksen rakennukselle. Ihanteiden mukaisesti rakennuksessa on tasakatto
ja räystäitä tuskin ollenkaan. Julkisivu on puhtaan valkoiseksi rapattu, ja rappauksesta huoli
matta pinnan tekstuuri on sileä. Funktionalismin suosimia venytetyn puoliympyrän muotoisia
ulokkeita tässä rakennuksessa ei ole käytetty.
Funkkiksen lisäksi sotien jälkeen vaikuttivat muutkin modernit tyylisuuntaukset. 1960-70-lukujen rakentamiselle antavat leimansa kuutiomaiset muodot, vaakasuuntaiset nauhaikkunat,
elementtirakentaminen ja teollisesti valmistetut, levymäiset julkisivumateriaalit kuten mineriittilevy. Maaseudulla nuo vuosikymmenet toivat rintamamiestaloihin tasakattoiset elintasosiivet,
joihin rakennettiin sisäsauna, kylpyhuone ja vesi-WC - pihan perällä juokseminen sai väistyä
uusien mukavuuksien myötä.
TUOMO HAVUNEN

Vanha sairaala, nykyinen hammashoitola on ainoa funktionalismin sotia edeltävää vaihetta edustava rakennus Kau
hajoella. Funktionalismi eli funkkis on vaatimattomasti edustettu Kauhajoen rakennuskannassa.
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Krouvin-Rakennusmarketin julkisivussa on 1960-luvun ns. betonibrutalismin suosimaa käsittelemätöntä betonipin
taa, jossa näkyvät myös valulaudoituksen jäljet.

Kausi on hyvin edustettuna myös julkisessa rakentamisessa. Muun muassa yhteiskoulun, am
mattioppilaitoksen, 1962 valmistuneen valtion virastotalon (Puistotie 19 ja 21 Hallintoaukiota
vastapäätä), Topeeka 35:ssä sijaitsevan liikerakennuksen ja viereisen Bio Marlonin rakennuksille
on yhteistä horisontaali, kuutiomainen muoto, tasa- tai pulpettikatto, valkoinen tai vaalea väri
tys, levy- tai betonijulkisivu sekä suuret, nauhamaisesti vierekkäin sommitellut ikkunat. Valtion
virastotalon ja Rakennusmarketin talojen betonijulkisivuissa voi huomata 1960-luvun brutalismiksi kutsutun tyylisuunnan piirteenä paljaan käsittelemättömän betonipinnan, johon on jätetty
näkyviin valulaudoituksen jäljet. Omaleimainen, huomionarvoinen 1960-luvun modernismia
edustava rakennus on myös Ullantie 10, jossa ensimmäinen ja toinen kerros on erotettu kontras
tisilla väreillä, ja ikkunat on muotoiltu omaperäisesti.

Postmoderni pehmentää
1980-luvulla arkkitehtuurin ihanteet pehmenivät jälleen, ja vanhat materiaalit kuten punatiili ja
puu kelpasivat taas paraatirakennuksiinkin. Myös vanhat muodot kuten harjakattoja kaariaiheet
palautuivat muotovalikoimaan, tosin suurella debatilla höystettynä. Uudet postmodernismiksi
kin kutsutut ihanteet näkyvät Kauhajoella muun muassa vuonna 1983 rakennetussa kunnan
virastotalossa sekä 1981 valmistuneessa terveyskeskuksessa. Molempien julkisivu on verhoiltu
punatiilellä. Terveyskeskuksen katto on 1980-luvulla suosiossa ollut suhteessa matalaan kerros-
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korkeuteen korkea aumakatto. Kunnantalo, nykyinen kaupungintalo, on kuitenkin jo vertikaalimpi, eikä julkisivussa näy 1970-luvun leimaa. Monissa 1980-luvulla rakennetuissa kaupallisissa
rakennuksissa Topeekan varrella on käytetty julkisivussa punatiiltä, mm. Kelan, Osuuspankin,
Petriinan, Krouvin, Lukselin ja Halpahallin kiinteistöissä.
Esimerkkeinä runsaasta lasin sekä tornimaisten aksenttien käytöstä julkisivun jäsentelyssä
ovat teknologiakeskus Logistia, Tietokauhan toimistorakennus Hyypäntien varressa sekä liike
rakennus Topeeka 21:ssä.
KAUHAJOEN RAKENNUSKANTA IÄN MUKAAN LUOKITELTUNA

(rakennus-ja huoneistorekisteri)
1780-1800
1820-1899
1900-1919

6
64
102

1920-1929
1930-1939
1940-1949

607
445
568

1950-1959
1960-1969
1970-1979

982
761
1374

1980-1989 1856
1990-1999 1341
2000-2004 368
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Modernismin jälkimainingeissa 1980-luvulla nauhaikkunat vaihtuivat monimuotoisempaan julkisivuaukotukseen.
Suosituksi julkisivumateriaaliksi noussut punatiili pehmensi rakennusten ilmettä edeltäviin vuosikymmeniin nähden.
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Puisto-ja puutarhataiteen vaiheiden piirteet Kauhajoella
Myös Kauhajoen yksityispihojen, hyötytarhojen ja puistojen vaiheissa on havaittavissa yhtymä
kohtia koko maan puutarhakulttuurin kehitykseen. Puutarhataiteen tyylisuuntien vivahteita on
ollut näkyvissä Kauhajoen viherympäristössä mm. 1800-luvun lopun romanttisesta ”mittausopillisesta” tyylistä Karin Sjöbergin istutuksissa Ala-Knuuttilassa, 1910-30-luvun arkkitehtonisesta
tyylistä Elli Toivakan istutuksissa Toivakan tilalla sekä 1950-luvun modernista tyylistä Katri
Luostarisen suunnitelmissa kotitalousoppilaitoksen piha-alueilla. Seuraavassa esitetään katsaus
Kauhajoen viherympäristön kehitykseen uudisraivaajan maatalousympäristöstä puutarhakult
tuurin voimallisempaan heräämiseen ja edelleen nykypäivään. Yleisesittelyä seuraavat edusta
vimpien kohteiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset.

Yksityispihat
Varhaisessa uudisraivaajien maatalousmaisemassa 1500- ja 1600-luvun Kauhajoella on tuskin
ollut puutarhamaisia elementtejä. Pihaympäristöt ovat olleet arkisen kulkemisen ja kotieläin
ten hoidon ydinalueita ilman istutuksia. 1600-luvun jälkipuoliskolta 1800-luvun alkuun vilje
lymaisemaan kuului kuitenkin kruunun määräyksestä ja talojen kaunistuksena humalasalkoja. 1760-luvulla manttaalia kohden tuli olla 200 humalasalkoa, ja Kauhajoenkin taloista noin
80 %:lla oli jonkinlainen humalaviljelys.3Humala ei kuitenkaan ehtinyt tuleentua kunnolla näis
sä olosuhteissa, ja humalistot hävisivät Suomen sotaan mennessä.
Ryyti- eli kasvimaita alkoi ilmestyä asumusten yhteyteen hyödyn aikana eli 1700-luvun puoli
välistä alkaen. Lähes joka tuvan nurkalla viljeltiin 1800-luvun alkuun mennessä ainakin kaalia ja
lanttua, usein myös tupakkaa. Peruna kasvatti hitaasti suosiotaan 1700-luvun puolivälistä alkaen
ollen 1800-luvun alussa jo melko yleinen Kauhajoen kasvimailla. Talonpoikaistalojen pihapiirit
ovat olleet valokuvien perusteella varsin avoimia vielä 1900-luvun alussa, ja istutukset ovat olleet
tuolloin yleensä vähäisiä. Muutamat vauraammat talolliset, ainakin von Schantz ja Sjöberg, ovat
tosin istuttaneet pihapiireihinsä koristekasveja jo 1800-luvulla, Sjöbergit rakensivat jopa näyttä
vän edustus- ja oleskelupuutarhan.
Vanhimmat puistot ja puutarhat ovatkin Kauhajoella varakkaampien yksityisten kotiensa
yhteyteen rakentamia. Talonpoikaisena maaseutupitäjänä Kauhajoella on ollut vain muutama
puistomainen yksityisalue, ja niistä on säilynyt vähän tietoa. Tällainen puistomainen pihapiiri
on ollut Sjöbergien Ala-Knuuttila 1800-1900-lukujen vaihteessa. Sjöbergien koristeltu piha puutarhajuhlineen toi Kauhajoelle tuulahduksen tuon ajan yläluokan elämäntavasta. Talon rouva
Karin Sjöberg myös jakoi kasveja muille, joten hän on osaltaan edistänyt koristekasvien käytön
juurtumista Kauhajoelle.
Dosentti Eeva Ruoff kuvailee kirjassaan Vanhoja suomalaisia puutarhoja vaurastuvan väen elämäntapaa
1800-luvun puolivälissä: "Ulkona oleskelu, puutarhoissa istuminen, kukista ja puista nauttiminen muodostui
osaksi elämäntapaa. Järjestettiin puutarhajuhlia, jotka olivat hyvinkin ylellisiä... Puutarha oli kaiken hauskuu
den ja runsauden näyttämöjä keskipiste. Siellä istuttiin kesäiltoina, katseltiin maisemia, ihailtiin auringonlas
kuja, musisoitiin, lausuttiin runoja ja seurusteltiin muuten vain."

Myös talonpoikaisia pihoja alettiin koristella vähitellen kukkaistutuksilla 1900-luvun alusta
alkaen. Muutamat innokkaat uraauurtavat puutarhaharrastajat ovat rakentaneet pihoilleen monilajisia kukkapenkkejä, joista ovat jakaneet kukan alkuja ystävilleenkin. Edustavien esimerk-
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kien ja kasvien jakamisen myötä harrastus on levinnyt laajemmalle. Yksityisten puutarhat ovat
tuottaneet iloa paitsi omistajilleen myös ystäväpiirille, talossa asioijille ja ohikulkijoille.
Hyypässä puutarhanhoidon uranuurtajana on ollut 1900-luvun alussa Albertiina Yli-Vakkuri, joka muutti YliVakkurin emännäksi 1903. Tilalle perustettiin puutarhurin suunnittelema suuri puutarha vuonna 1914, ja siitä
tuli pian merkittävä nähtävyys. Vierailijan oli mahdollista hankkia kasvimaan tuotteita ja kukkia mukaansa.
Puutarha palkittiin useissa puutarhakilpailuissa.
Matti ja Maria Leena Havusen aikaan 1900-luvun alussa Havuselan eli Hämes-Havusen pihamaalla oli
runsaasti kukkaistutuksia. Hyvin hoidetussa puutarhassa kasvoi "tokruuseja, belliksiä, akileijoja ja ritarinkannuksia". Myös sisällä kasvatettavia kasveja oli paljon, mm. palsami, "ruusupelaaneja", palmuja, muratteja,
asparakukkia ja iso kalla. Jos Havusen väki on ollut tietoinen aikansa puutarhaihanteista, he ovat ehkä kan
taneet kesällä näyttäviä eksoottisia sisäkasvejaan ulos sisäänkäynnin molemmin puolin tai muille ulkotilojen
keskeisille paikoille.

PENTTI KAKKORI

Nykyään 2010-luvulla yksityispihoilla on mitä viehättävimpiä, reheviä puutarhoja. Kasvilajien ja valmiiden rakennet
tujen elementtien kuten vesiaiheiden tarjontaa on runsaasti. Kuvassa on Kari ja Kaisa Männistön palkittu yksityispuutarha Luomankylässä.
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Muutamasta näyttävästi rakennetusta yksityispihasta Kauhajoella on tullut jopa aikansa mat
kailukohde. Kyläkirjoissa on mainintoja näistä tunnetuista "paratiisin rakentajista”. Elli Toivakka
sai Toivakan tilan pihapiirin kukoistukseen Harjankylässä ja Albertiina Yli-Vakkuri samanni
misen tilan pihapiirin Vakkurinkylässä. Muita kyläkirjoissa mainittuja kukkakeitaita ovat ol
leet mm. Matti ja Maria Leena Havusen istutukset Hämes-Havusessa 1900-luvun alussa sekä
Rauha Harjunpään pihapiiri Ikkeläjärvellä.
Kauhajoen oppilaitokset vauhdittivat 1880-luvulta lähtien yksityisen puutarhainnostuksen
leviämistä kansan keskuuteen. Kansakoulujen yhteyteen perustettiin hyötytarha ja istutuksia,
joiden hoitamista harjoiteltiin opetuksen osana.4 Kotitalousoppilaitos oli 1920-80-luvuilla erityi
sen merkittävä puutarhatietouden levittäjä Kauhajoella. Sen koulutusohjelmat sisälsivät parhaim
millaan lähes 400 tuntia puutarhanhoitoon sisältyvä teoriaa ja käytännön harjoituksia.5Toisaalta
oppilastyövoiman turvin näyttävinä ylläpidetyt piha-alueet vahvistivat ihanteita ja tarjosivat esi
kuvia yksityisten puutarhaharrastukselle. Koulun opettajilla oli lisäksi vahvat yhteydet puutarhatietoutta jakaviin järjestöihin, erityisesti maatalousnaisiin.6 Myös maatalousoppilaitoksella on
opastettu hyötykasvien viljelyyn. Nykyisin oppilaitosten rooli puutarhakulttuurin esikuvana on
himmentynyt, sillä varsinaista puutarhaopetusta ei enää anneta eikä käytännön töitä tehdä osana
opetusta, ja istutuksia on vähennetty hoitoresurssien riittämättömyyden vuoksi. Maatalousoppi
laitoksessa annettava viherrakentamisen opetus kompensoi kuitenkin osaltaan muutosta.
Myös maamiesseurat ja erityisesti niiden naisjaostot ovat kannustaneet Kauhajoellakin maa
seudun väestöä oman hyötytarhan pitoon ja kaunistamaan pihoja istutuksilla. Seurat alkoivat
1900-luvun alkupuoliskolla järjestää puutarhakursseja, -näyttelyitä ja -kilpailuja ja kannustaa
nuoria kerholaisia pitämään kasvimaata. Seurat myös välittivät kasvien taimia ja siemeniä jä
senilleen ja apua tarvitseville. Tällainen toiminta oli aktiivisimmillaan 1930-40-luvuilla. Maa
miesseuroilla on ollut merkittävä rooli puutarhanpidon sisäänajossa koko kansan harrastukseksi.

Vuoden 1934 Pantaneen maamiesseuran naisjaoston toimintakertomuksesta selviää että jaosto kannusti
jäseniään innokkaasti puutarhanhoitoon niin viihtyisyyden lisäämiseksi kuin hyötykasvien käytön iisäämiseksikin. Jaosto järjesti mm. kasvilava- ja puutarhakursseja sekä kesäkukkien kylvö-ja istutuskilpailuja.7
Hyötykasvien istutusta, hoitoa ja hyödyntämistä opetettiin säilykekursseilla, marjapensaiden ruiskutusten
ohjauksilla ja järjestämällä kilpailuja kasvitarhojen ja pihamaiden hoidosta sekä pellavan ja juurikasvien kas
vatuksesta. 1940-luvun puolivälissä toimintaan kuuluivat mm. puutarhojen suunnitteluja siem en-ja kasvilahjoitukset. 56:lle perheelle välitettiin lahjasiemeniä yhteensä 56 kg, jäsenille 200 marjapensasta, 26 ome
napuuta, 150 monivuotista kukkaa ja 95 muuta tainta. Pellavan loukutuskin kuului vielä jaoston ohjelmaan.
1960-luvulla toiminnassa tuli muotiin kunnon kohotus.

Hyötytarhojen pito ja pihan kaunistaminen koristekasvillisuudella lienee ollut pikemminkin
sääntö kuin poikkeus sotien jälkeisenä aikana aina nykypäivään saakka. Viime vuosikymmeni
nä puutarharakentamiseen on tullut runsaasti uusia materiaaleja ja elementtejä, kuten betonikiveyksiä, tukimuureja, pihavalaisimia, vesialtaita, keinuja, monen mallisia puutarhakalusteita
ja pieniä patsaita sekä runsaasti erilaisia kasvilajeja. Monet perinteiset kasvilajit, kuten syree
ni, vanhat pensasruusulajit ja vanhat perennalajit ovat kuitenkin vahvasti läsnä pihojen kas
vivalikoimassa. Puutarhat ja pihat ovat edelleen tärkeitä vapaa-ajan viettopaikkoja, joissa ren
toudutaan ja vietetään aikaa ystäväpiirin kanssa - kuten Karin Sjöberg perheineen konsanaan
1890-luvun Kauhajoella.
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Kauhajoella on toiminut myös yksityisten omistamia kaupallisia puutarhoja. Erkki Koivu
niemi Ikkeläjärveltä perusti Heikkilänkylään Koivuniemen puutarhan vuonna 1969.8 Puutarhan
kasvihuoneet ovat edelleen käytössä omistajavaihdosten jälkeen. Yksityiset viljelijät ovat perus
taneet myös vihannes- ja marjatiloja Kauhajoen eri kylissä. Viljelyssä on mm. mansikkaa, tyrniä,
vadelmaa, herukoita ja pensasmustikkaa.
Kyläkirjoissa ja haastatteluissa mainittuja sekä maastokäynneillä havaittuja vanhoja kasvilajeja Kauhajoella:
Yksivuotiset: kehäkukka, hajuherne, leijonankita
Monivuotiset: punakeltainen tiikerililja, valkoiset ja punaiset leimukukat, "tokruusit”, bellis, akileija,
ritarinkannus, puutarhahortensia, daaliat, jalot neilikkaruusut, leukoija, jaloangervo, asterit, orvokit
Köynnökset: humala, piippuköynnös
Puuvartiset: tuomi, siperianherne, ruusu, jasmike, koivut kujanneistutuksina
Hyötytarhassa: omenapuita, marjapensaita, vihanneksia, tomaatteja, kurkkuja, kylvökukkia
Sisäkasveina: palsami, ruusupelaaneja, palmuja, muratteja ja asparakukkia, kalla

KAUHAJOEN KUNNAN ARKISTO

Muurahaisen koululle laadittu pihasuunnitelma. Opettajan viljelysmaaksi varattiin esimerkiksi hehtaarin kokoinen
maa-alue, jolle laaditutettiin puutarhasuunnitelma. Puutarhaan saattoi kuulua puita, pensaita, kasvimaa, marjamaa,
ja viikatteella niitettävä nurmikko.

Julkiset puistot ja puutarhat
Vanhimmat yleisöllekin avoimet puistot Suomessa ovat varakkaiden yksityisten, vanhimpien yli
opistojen tai kirkollisten toimijoiden rakentamia.9 Julkisia puistoja on alettu rakentaa yhteisin
varoin paljon edellä mainittuja tahoja myöhemmin, kaupungeissa 1800-luvun kuluessa. Kaupun
geissa viherrakentaminen on alkanut katutilasta, kun puita on alettu istuttaa katujen varsille ja
toriympäristöihin niiden hierarkian osoittamiseksi, kaupunkitilan elävöittämiseksi ja palotur

49

vallisuuden parantamiseksi. Rautatieverkosto toi pienillekin paikkakunnille vehreät asemamiljööt istutuksineen verkoston rakentuessa 1860-luvulta lähtien. Sama järjestys toteutuu Kauhajo
ellakin julkisten alueiden kehityksessä 1600-luvulta nykypäivään.
Tiettävästi ensimmäinen Kauhajoen julkinen ulkotila, jota on hoidettu ja kaunistettu istu
tuksin ja rakentein on ollut kirkon ympäristö hautausmaineen. Sen varhaisiin elementteihin ovat
kuuluneet aita, hautamuistomerkit ja hautojen reunakivet.10 1800-luvun lopulla on perimätiedon
mukaan myös istutettu jonkun verran monivuotisia kasveja haudoille. Laajemmassa mitassa kuk
kia alettiin istuttaa haudoille vasta 1900-luvun puolellapa hautausmaata jäsennettiin myös puuis
tutuksin.11Eri-ikäisillä hautaosastoilla näkyvät perustamisajankohtana vallalla olleet arvostukset
ja tyyli-ihanteet erityisesti hautamuistomerkkien ulkonäössä ja koriste-esineiden käytössä. Kas
vilajit ja istutusten ulkoasu ovat säilyneet varsin perinteisinä epäilemättä käytännöllisistä syistä.
Kansakoulujen rakentamisen myötä koulujen hoidetut pihat tulivat osaksi kasvavien lasten
kasvuympäristöä 1880-luvulta lähtien. Kansakoulujen olemassaolon ensimmäisen puolivuosisadan aikana oli itsestään selvää, että koulun yhteyteen rakennettiin paitsi opettajan asunto, myös
pieni navetta, muita ulkorakennuksia ja hyötytarha.

KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO

Kasvitarhakurssit Pukkilan koululla v. 1923
Pukkilan vuonna 1921 valmistuneeseen kouluun12 laati puutarhasuunnitelman Väinö Mäntyvaara. Opetta
japariskunta Yli-Törmä oli innostunut puutarhan hoidosta, ja he saivat koulun pihan kukoistamaan. Myös
Nummijärven 1922 valmistuneen koulun yhteydessä oli puutarha, jota opettaja hoiti oppilaat apunaan. Ym
päristöä kunnostettiin innolla, laitettiin puutarhaa ja kasvatettiin viehättävä sireenimaja. Niemen ja Majaharjun välissä oli pieni peltomaa, jonka reunalle istutettiin siperianhernettä. Päärakennuksen järvenpuoleiselle
seinustalle perustettiin ruusutarha. Niemellä oli myös paljon omenapuita, joissa kasvoi happamia omenoita.
Kokon koulun ympäristöön päätettiin istuttaa puita koulun alueen kaunistamiseksi vuonna 1916. Samalla
piha aidattiin, ja sinne rakennettiin oppilaskasvitarha. Möykyn vanhan koulun pihaa rajaa kuusirivi.
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Opettajan viljelysmaaksi varattiin esimerkiksi hehtaarin kokoinen maa-alue, jolle laaditutet
tiin puutarhasuunnitelma. Puutarhaan saattoi kuulua puita, pensaita, kasvimaa, marjamaa, ja
viikatteella niitettävä nurmikko.13Hyötytarha ja pihaistutukset tarjosivat opettajalle pöydänantimiaja silmäniloa, mutta myös käytännön opetustilan, jota hyödynnettiin ahkerasti sekä nuorille
koululaisille kauniin ja viihtyisän ympäristön. Nykyisin peruskoulurakennusten yhteydessä kes
keisinä elementteinä ovat hiekkakenttä ulkopelejä varten sekä leikkivälineet; hyötytarhat, navetat
ja ulkohuussit ovat saaneet väistyä.
Kasvillisuutta lienee istutetun jonkun verran myös Kauhajoen rautatieasemien ympäris
töön, kun asemat valmistuivat 1910-luvulla.1'1Vanhoissa kuvissa 1910-luvulta ei kuitenkaan vielä
näy istutuksia, vaan asemien edusta on avointa hiekka-aluetta, joka on rajattu pienellä mukulakiviluiskalla.15 Kainastolaissyntyinen arkkitehti Marjatta Leskinen muistelee Kainaston ase
man seudusta, että 'puutarhalla oli ollut huolellinen suunnitelma, siellä oli mm. erilaisia ulko
maisia havupuita”.16 Useille asemille istutettiinkin tuohon aikaan muun muassa pihtakuusta ja
sembramäntyä.
Vanhimpiin rakennettuihin julkisiin viheralueisiin Kauhajoella kuuluvat myös 1920-luvulla
perustettujen opistojen ja vuonna 1903 vanhainkodiksi muutetun Sanssin kartanon alun perin
yksityiset piha-alueet. Kotitalousoppilaitoksen piha-alueiden istutuksissa on ollut havaittavissa
puistotaiteen tunnistettavia elementtejä mm. 1950-luvulta. Myös Sanssin kartanon ja maatalous
oppilaitoksen pihaympäristöjä on kaunistettu istutuksilla ja jäsennetty hiekkakäytävillä, mutta
puistotaiteen tyylisuunnat eivät ole niissä vahvasti läsnä. Em. viheralueet ovat nykyäänkin eräitä
Kauhajoen tärkeimmistä puistomaisesti hoidetuista julkisista viheralueista.
Kauhajoella, kuten useilla pienillä, maaseutuvaltaisilla paikkakunnilla, intensiivisesti hoidet
tuja puistomaisia viheralueita on kuitenkin vähän, ja laajemmat viheralueet ovat pikemminkin
taajamametsiä kuin puistoja. Tällaista keskustan taajamametsää on muun muassa Männikön
alueella, terveyskampuksen takana. Myös ennen laitumena ja peltona hyödynnetty jokivarsi on
nykyään keskustan alueella laaja puustoinen, vehreä viheralue.
Päällystekivin, istutuksin ja kadunkalustein rakennettua puistomaista, intensiivisesti hoi
dettua ympäristöä ovat myös monet julkisten rakennusten edustat sekä Topeekan ja Puistotien
katualueet. Tärkeimpänä viherelementein viimeisteltynä eduspihana erottuu kaupungintalon
1980-luvulla rakennettu edusta, jonka ilmeen luovat lehmukset, koristepensaat ja perennat (ko
risteomenapuut, vuorimännyt, hanhikit, vuorenkilvet) sekä betonikiveys, istutusaltaat, penkit ja
kauha-veistos. Myös muutaman muun 1980-2000-luvuilla Kauhajoella rakennetun julkisen tai
kaupallisen rakennuksen edustaa on kohennettu maltillisesti istutusaltailla, puu-, pensas- ja perennaryhmäistutuksilla, puistovalaisimilla ja betonikiveyksillä. Esimerkkejä ovat mm. uimahal
lin, torin ja kirjaston pienet rakennetut eduspihat. Topeeka sai nykyisen ilmeensä lamppuineen ja
istutusaltaineen vuonna 1995.
Lehmukset Puistotiellä Kunnantalolta Linja-autoaseman ohi on istutettu vuosina 1953-55. Silloin kunnan
henkilökuntaa varten rakennetun Aravatalon väki istutti puut. Samalla he istuttivat lehmuksia runsaasti ta
lonsa pihaan. Puistotien osalla työhön osallistuivat myös kunnantalossa työskennelleet valtion palveluksessa
olleet, esim. verotuksen henkilöt. Jokaisella istuttajalla oli Puistotiellä oma nimikkopuu, jonka hyvinvoinnista
istuttaja huolehti. Tästä kertoi joskus 1960-luvulla taksoitussihteeri Armas Tuisku.
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AUKEAMAN KUVAT KAUHAJOEN MUSEO

Sjöbergin perhettä n. 1911. Vasemmalla Johan Bernhard Sjöberg vieressään Karin Sjöberg, takana perheen nuorim
mainen Johan Hilding, oikealla perheen vanhin lapsi Helmi Hildur (Lybeck) poikansa Jarl Olofin kanssa. Porraskivellä
istumassa ylioppilas, tuleva eläinlääkäri Agnes Sjöberg vieressään Helmin tytär Doris Gertrud. Taloa koristeltu Agnek
sen ylioppilaaksitulon johdosta.

Sööpäri, kotitalousoppilaitos
Yksi Kauhajoen puistotaiteellisesti merkittävimmistä kohteista on Karin Sjöbergin yksityispuutarhan ja kotitalousoppilaitoksen kokonaisuus. Kotitalousoppilaitos on perustettu Ala-Knuuttilan maille, jotka koulua puuhaava työryhmä lunasti tuon ajan suurtilallisilta, Johan ja Karin Sjöbergiltä. Ennen koulun perustamista tilan päärakennuksen ympäristö Knuuttilan myllyn lähei
syydessä oli rouva Sjöbergin puutarhaharrastuksen kohteena. Hän loi itse aikansa tyyli-ihanteita
ja teemoja toistavan, näyttävän yksityispuiston, jossa näkyvät englantilaisen puiston kaarevat
muodot ja muotopuutarhan geometriset kukkaistutukset. 1800-luvun lopun puutarhaihanteita
on kutsuttu myös "mittausopilliseksi” tyyliksi.17
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Karin Sjöberg esikasvatti kukan taimia myös suuressa lavassa.

Sjöbergien tytär Agnes kuvailee äitinsä puutarhaharrastusta muistelmissaan. Hänen mu
kaansa Karin Sjöbergillä oli taimilava vanhassa puutarhassaan jo vuonna 1886. Agnes kuvailee
uutta Ala-Knuuttilaa, jonne perhe muutti vuonna 1895:
"Rakennus, johon muutimme, sisälsi yksitoista suurta, kaunista huonetta. Talon lähin ym
päristö raivattiin ja tehtiin puistoksi, johon istutettiin useita puulajeja ja pensasryhmiä sekä teh
tiin hiekkakäytäviä. Etelänpuoleiseen osaan perustettiin keittiöpuutarha, johon kuuluivat suuret
mansikkamaat. Näistä me lapset iloitsimme ja nautimme. Äiti järjesti ruohomattoihin kukkapenkereitä, joita hän vaali täydellä sydämellä. Tällä tavoin äiti ja isä valmistivat kauniin ympäristön.
Me lapset halusimme myös olla auttamassa ja aloimme puhdistaa hiekkakäytäviä ja keittiöpuutarhamaita sekä kastella kukkamaita.”
Kukkapuutarha oli täydessä väriloistossaan elokuun alussa "Vieraat kokoontuivat ihailemaan
puistoa, jossa oli lukuisia kukkapenkereitä. Vieraat vastaanotettiin kuistikolla kestiten. Jopa kuistikkokin komeili erilaisten kukkivien kasvien monin värein, kukkien, joiden ruukut oli pantu
meidän lapsien metsästä keräämään sammaleeseen. Kestityksen jälkeen vieraat kävelivät puistos
sa sen kauneutta ihaillen. Myöhemmin illalla istuimme mäennyppylällä, johon kukkapenkereet
päättyivät ja jossa koivikko alkoi. Tämä koivikko muodosti Kyrönjoen mutkittelevaan juoksuun
ikään kuin niemekkeen. Kyrönjoen pinta kuulsi elokuun kuutamossa hopeisena ja mäestä muu
taman kymmenen metriä sijaitsevan vanhan myllyn luona pieni koski pauhasi ja lisäsi elokuun
tunnelmaa. Tunnelma oli ihmeellisen satumainen. Varhemmin illalla me nuoret pelasimme kro
kettia suurella, hiekkaisella pihalla, jota ympäröi kukka- ja ruusupenkereet, joista pelin loputtua
moni nuorukainen nyppäsi ruusunnupun peliystävättärelleen.”
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YLÄKUVA KAUHAJOEN MUSEO, ALAKUVA KOTITALOUSOPPILAITOS

Sjöbergin pihapiiristä Karin Sjöbergin elinaikana otetussa kuvassa näkyy, kuinka rakennuksen välittömään ympä
ristöön on rakennettu säännöllinen, muotopuutarhamainen alue. Rakennuksen pihanpuoleisella seinustalla on le
veä avokuisti, jonka aidalla on runsaasti kukkia parvekelaatikoissa.18 Rakennuksen edustalla on näyttäviä, ympyrän
muotoisia kukkaistutuksia, joita ympäröi hiekkakäytävä. Kukkaistutukset on muotoiltu kohoamaan kohti ympyrän
keskikohtaa. Kuvan perusteella niissä on piirteitä ajalle tyypillisistä Teppich- eli kuvioistutuksista. Kuvan edustalla
näkyvää, pihan keskiakseliin sijoitettua hiekkakäytäväympyrää reunustaa toispuoleisesti puoliympyränmuotoinen
pensasistutus. Rakennuksen maantienpuoleisella pihalla on nurmikkoa ja harvakseltaan istutettuja puita. Hiekkakäytäviä on myös talon päädyssä.
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PENTTI KAKKORI

Vanha tammi kotitalousopiston edustalla voi olla Karin Sjöbergin ajoilta.

Kotitalousoppilaitoksen aika
Ulkotilojen hoitoa ja kaunistamista jatkettiin koulun perustamisen jälkeenkin 1920-luvulla. Ah
kera puistoalueiden vaalija oli koulun opettajana toiminut Elli Toivakka.19 Toivakka suunnitteli
koulun pihamaan puutarhamaiseksi 1920-luvulla. 1940-luvulla koulun puistoalueille rakennet
tiin hiekkakäytäviä. Toivakka ehti uransa aikana suunnitella myös lukuisia yksityispihoja Kau
hajoelle sekä Harjan koulun puutarhan ja hyötytarhan. Harjan koulun puutarhaan kuului mm.
näyttävä kivikkoistutus, joka on muun muassa ns. arkkitehtonisen puiston käyttämiä elementtejä.
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SIVUN KUVAT KOTITALOUSOPPILAITOS

Elli Toivakka suunnitteli Opiston puistossa olevaan niemenkärkeen opetuskäyttöön
pienviljelijän kasvipalstan eli mallitilan, jonka avulla opetettiin kasvimaanhoitoa.

Kotitalousopiston piha-alueille on laatinut suunnitelmia myös Katri Luostarinen, joka on
ollut eräs maisema-arkkitehtuurin ja puistosuunnittelun uranuurtajista Suomessa. Luostarisen
14.1.1952 päivätty suunnitelma kattoi kotitalousopiston 1920-luvulla rakennetun päärakennuk
sen ja kartanon vanhan päärakennuksen väliin jäävät nurmialueet sekä opiston eteläpäädyn. Op
pilaat rakensivat ulkoalueita opettaja Bertta Tiitun ohjauksessa koko kesän 1952, mm. kiveyksiä
ja hiekkakäytäviä "millimetrin tarkkaan suoraan”. Kotitalousopiston toiminnan aikana opiston
ympäristössä oli myös kasvihuoneita, viljelysmaata sekä omena- ja marjatarha.
2010-luvulle tultaessa kotitalousoppilaitoksen alueet ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymän
omistamia, ja palvelevat Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kauhajoen toimipisteenä, SeAMK:n
koti- ja laitostalouden oppilaitoksena. Koulun alueet ovat edelleen vehreitä, ja istutuksia on edel
leen jäljellä, mutta suurin osa alkuperäisistä yksityiskohdista on hävinnyt uusien rakennusten,
pysäköintialueiden ja virtaviivaistettujen piha-alueiden tieltä. Piha-alueiden istutusten intensiivi
nen hoito on pitkälti asialle omistautuneiden henkilökunnan jäsenten vapaaehtoisen työpanok
sen varassa. Oppilaiden työvoimaa ei ole käytettävissä, eikä koulu tarjoa puutarhaopetusta. Mar
japensaat poistettiin niemessä sijaitsevalta vanhalta hedelmätarha-alueelta keväällä 2010.

Kotitalousopiston eteläpäätyyn rakennettiin 1950-luvulla Luostarisen suunnittelema spiraalin muotoinen perennaistutus, "kukkakiemura".20 Vanhoissa kuvissa kotitalousopiston edustalta näkyy näyttäviä istutuksia, joissa kukkivat
valkoiset syysleimukukat, tiikerinlinjat ja päivänliljat.21Oikealla olevassa kuvassa näkyy Opiston eduspihalla arkkiteh
tonisen puutarhatyylin mukaisia geometrisiä istutuksia.
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Sanssin kartanon piha
Sanssin kartanona tunnettu kaupungin juhlatila on alkujaan aikansa yläluokkaan kuuluneen
von Schantzin perheen koti (tila kuului von Schantzeille kolmen sukupolven ajan vuosina 1815—
1903).22 Pihan asua 1800-1900-lukujen vaihteessa valaisevat von Schantzin perheen nuoren vesan
maalaus vuodelta 1903 ja vanhat valokuvat 1900-luvun alkuvuosilta. Kuvien perusteella talon
ympäristöä on koristeltu vapaamuotoisesti istutuksin, kalustein ja aidoin. Puistotaiteelliset ihan
teet ovat ehkä ohjanneet rakennuksen itäpuolen piha-alueen sommittelua symmetriseksi.
Vuonna 1863 valmistunut päärakennus on pääosaksi empiretyylin mukainen, joten luonnolli
sesti sisäänkäynti on keskiakselissa. Pääsisäänkäynnille rakennuksen länsiseinustalla johtaa koh
tisuoraan hiekkakäytävä, jonka katkaisee kuistin edustalla 1800-luvulla tavallinen ympyrämuoto. Ympyrän muotoisen käytävän keskellä kasvaa yksittäinen pensas ja nurmea. Pihalla kasvaa
myös muita istutuksia, mm. ruusupensaita.
Vuonna 1905 otetussa kuvassa kuistin seinustalla kiipeilevät rehevät, isolehtiset köynnökset.
Puutarhaa rajaa pystypienainen lauta-aita, ja portin kohdalla on betoniset tolpat. 1800-luvulla pi
haa on ilmeisesti ympäröinyt kiviaita, jonka aitapaalut ovat yhä tallessa puistossa. Pihalla kasvaa
nuoria koivun taimia, kuusi ja pensaita. Istuskelua varten on hiekkakäytävän varteen asetettu
pitkät lautapenlcit. Keraamisissa ruukuissa kasvaa mahdollisesti dahlioita.
KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO
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1800-1900-lukujen vaihteen kuvassa Sanssin kartanon itäpuolelta näkyy rakennuksen edustalla ollut symmetrinen
sommitelma. Keskiakselissa on noin 1,5 m leveä hiekkakäytävä, joka päättyy puoliympyrän muotoiseen polkuun. Po
lun rajaamalla alueella on keskiakselissa pieni obeliski ja istutuksia sekä symmetrisesti istutetut koristepuut. Istuske
luryhmä on sijoitettu epäsymmetrisesti nurmikentälle. Kuvassa C.W. von Schantz (vas.) ystävineen.
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SIVUN KUVAT MARKKU HAAPAMÄKI

Rakennuksen itäpuolella on kuvien perusteella vielä Schantzien aikaan aidattu laidun tai pel
to. Rakennuksen edustalla näyttäisi olleen puusta tehtyjä istutusaltaita sekä keskiakselikäytävän
ja puoliympyrän muotoisen polun, kahden puun ja obeliskin muodostama symmetrinen sommi
telma (ks. kuva edellisellä sivulla).

Nykyisin juhlatalon ympärillä on vanhoja puistosuunnittelun periaatteita toistava uudempi puisto, jonka on suunni
tellut maisema-arkkitehti Christine Bonn.
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ELLI JA HEIKKI TOIVAKAN ARKISTO

Toivakan tilan piha-alueet suunniteltiin 1920-30-luvulla arkkitehtonisen puutarhatyylin ihanteiden mukaiseksi. Ku
vassa näkyy esimerkkinä tästä suorat, selkeästi sommitellut hiekkakäytävät ja istutusalueet sekä valkoiset puusohvat
puun ympärillä ja selkeästi pensailla rajatun ulkotilan perällä.

Toivakka, Toikka
Harjankylän Toivakan tilalle tuli emännäksi vuonna 1928 Kauhajoen emäntäkoulun opettaja Elli
Toivakka (1895-1978).23Elli Toivakka suunnitteli asuinympäristöönsä laajan puutarhan, joka he
rätti ihastusta ja sai tunnustusta.
Toivakka oli valmistunut 1919 Lepaan puutarhaopistosta, jossa hän omaksui vuosisadan alun
ns. arkkitehtonisen puiston suunnitteluihanteita. Tyylin tavoitteena oli luoda rakennuksesta ja
sitä ympäröivästä ulkotilasta ehjä kokonaisuus, jossa ulkoalueista tehtiin huonemaisia tiloja kas
villisuuden ja rakenteiden avulla. Arkkitehtonisessa puutarhassa oli tyypillisesti laajoja selkeitä
nurmialueita, joita rajasivat täsmälliset, suurimmaksi osaksi suorat käytävät. Nurmialueelle si
joitettiin käytävien suuntaisesti geometrisen muotoisia, usein suorakulmaisia monilajisia perennaistutuksia. Huonemainen ulkotila sommiteltiin symmetriseksi.
Toivakan puutarha noudatti hengeltään edellä kuvattua tyyliä. Ulkotilat ovat selkeitä ja avaria.
Huonemaista tilaa rajasivat "seininä” suorat massapensasistutukset sekä aitarakenteet. Hiekkakäytävät asettuivat tilan keskiakseliin tai symmetrisesti sen molemmin puolin. Istutukset oli
vat selkeitä geometrisia alueita avarien, selkeämuotoisten nurmikenttien keskellä. Kalusteina oli
tyylin suosimia valkoisia puusohvia symmetrisesti sijoiteltuna. Yleisvaikutelma oli huoliteltu
ja täsmällinen.
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Selkeän yleisvaikutelman mausteena olivat kauniit yksityiskohdat. Keskeisellä paikalla ulkoti
lassa oli suuri pihlaja, jonka ympärille tehtiin pyöreä, selkänojallinen puusohva. Sohvaa ympäröi
ruosteenpunaisella hiekalla katettu ympyrän muotoinen käytävä. Selkeämuotoisissa, värikkäissä
kukkaryhmissä kasvoi mm. punakeltaista tiikerililjaa, valkoisia ja punaisia leimukukkia, puutarhahortensiaa, daalioita, jaloja neilikkaruusuja, hajuhernettä, leukoijaa, leijonankitoja, jaloangervoja, astereita, orvokkeja, kehäkukkia ja monia muita lajeja. Penkeissä oli lajeja kukassa läpi ke
sän. Kukkaistutusten reunustaman käytävän päähän oli rakennettu humalamaja. Sen rakenteet
tehtiin valkoiseksi maalatuista rimoista, joita pitkin köynnökset kiertelivät. Majan sisäpuolella
kukkivat iirikset ja sormustinkukat. Ellin hyötytarhassa kasvoi lisäksi omenapuita, marjapensai
ta, vihanneksia, tomaatteja, kurkkuja ja kylvökukkia.
Toivakka suunnitteli samaa tyyliä noudattavan puutarhan myös viereiseen Martti Toivakan
taloon. Muutaman vuosikymmenen jälkeen kaikki hiekkakäytävät kuitenkin peitettiin mullalla
ja sulautettiin nurmikenttiin. Perennapenkit korvattiin laajalla, näyttävällä perennapenkillä. Toi
menpiteet heijastelivat yleisemminkin puutarhaihanteiden muuttumista.
JUSSI KLEEMOLA

Toikka/Toivakan päärakennuksissa on säilynyt hienosti empiren tyylipiirteet. Piha-alueiden yksityiskohtia on karsittu
Elli Toivakan ajoista.
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KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO

Vuonna 1919 valmistuneen ensimmäisen päärakennuksen ulkoalueilla näkyy kuvissa reheviä, enemmän tai vähem
män vapaamuotoisia istutuksia.

Maamieskoulun ympäristö
Maamieskoulun ympäristössä ei vanhojen valokuvien perusteella ole ollut selkeää puistotaiteen
tyylisuuntaa noudattavaa pihasommitelmaa.24 Kuvissa näkyy muun muassa kaareva hiekkakäytävä, joka johtaa päärakennuksen sisäänkäynnille. Käytävän varrella on kukkaistutuksia, joiden
keskellä on rungollinen koristekasvi. Myös rakennuksen seinustalla on matalia kukkaistutuksia.
Rakennuksen edustalla on nurmialue, jonka reunalla on kookkaita, vapaasti kasvavia pensaita.
Nurmialueen keskellä on jokunen koivu, lehtikuusi ja kapeakasvuisia kuusilajeja. Päärakennuk
selle johtavan hiekkatien varrella näyttäisi olevan syreeniä, matalampia pensaita ja lehtipuu. Pi
ha-aluetta rajaa toiselta reunalta vapaasti kasvava kuusirivi. Toisen, vuonna 1925 valmistuneen
päärakennuksen edustalla on reheviä pensasistutuksia.
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AUKEAMAN KUVAT MARKKU HAAPAMÄKI

Revontulia Pantaneen taivaalla talvella 2012.

Maisema ympäristökokemuksissa
Ihmiset kokevat ja käyttävät ympäristöä kukin omalla tavallaan. Sekä jokapäiväiset että ainut
laatuiset maisema- ja ympäristökokemukset ovat tärkeä osa sitä fyysistä ja henkistä todellisuutta,
jossa elämme. Elinympäristömme fyysisiin paikkoihin liittyy suuri kirjo henkilökohtaisia koke
musperäisiä muistoja ja tunteita, kuten pelkoa, kaipausta, iloa ja turvallisuutta. Joihinkin paik
koihin liittyy merkittäviä kollektiivisia muistoja, jopa niin merkittäviä, että niitä vahvistetaan
paikalle pystytettävällä muistomerkillä.
Ympäristö tuottaa sekä virkistäviä että stressaavia esteettisiä elämyksiä, kauneus- ja rumuuskokemuksia, joita on tutkittu muun muassa ympäristöpsykologian keinoin. Näiden kokemusten
kautta ympäristö joko tukee tai heikentää fyysistä ja henkistä hyvinvointiamme. Esteettiset ar
vostukset kuitenkin muuttuvat, ja eri ihmiset voivat arvostaa samaa ympäristöä eri tavalla.

Maisemakokettmksia kuvataan taiteen keinoin
Maisema on tärkeä aihe taiteessa. Taide tarjoaa keinoja pohtia ihmisen suhdetta ympäristöönsä
sekä niitä tunteita, vaikutelmia ja esteettisiä kokemuksia, jota ympäristö meissä herättää. Mai
seman elementtejä on luonnollisesti käytetty myös yhteiskunnallisten ilmiöiden symbolisessa
kuvaamisessa. Maiseman kuvauksessa suuressa roolissa on usein myös luonnon dynaaminen
järjestelmä; maiseman fyysisen muodon ohella tallentuu myös kokonaisvaikutelmaan vahvasti
kuuluvat sää, vuodenaika, vuorokaudenaika sekä valon määrä ja laatu. Maisemaan liittyviä tun
teitakin on tulkittu väkevästi eri taidemuotojen keinoin.
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Vaikutuksen tehneitä maisemia ovat tallentaneet kaiken tasoiset taiteilijat pienistä, vasta piir
tämään opettelevista lapsista maailman huippumaalareihin, valokuvaajiin ja sanataiteilijoihin.
Esimerkkejä Kauhajoen maisemien kuvauksesta taiteen keinoin tarjoavat muun muassa lukuisat
harrastajien laatimat runot, maalaukset ja valokuvat.

Kauhajoen lasten ja nuorten ympäristökokemuksia on tutkittu valtakunnallisissa ja
kansainvälisissä tutkimuksissa
Vaikka ympäristökokemukset ovat yksilöllisiä, niissä on toistuvuutta, jonka tunteminen auttaa
hyvän ympäristön rakentamisessa ja hoidossa. Ympäristön ominaisuudet kuten selkeys, moni
muotoisuus, uhkaavuus tai yksitoikkoisuus vaikuttavat ihmisiin samansuuntaisella tavalla. Ym
päristökokemuksia onkin pyritty tuomaan näkyväksi ja hyödyntämiskelpoiseksi tiedoksi erilais
ten tutkimusmenetelmien avulla.
Eräs uusi muun muassa ympäristökokemusten keräämisessä käytetty tutkimusmenetelmä on
niin sanottu pehmoGIS-menetelmä, jossa erilaisten kohderyhmien henkilökohtaisia kokemuksia
kerätään digitaaliselle kartalle koordinaattitiedoin varustettuna paikkatiedoksi. Kauhajoen lap
set ja nuoret ovat olleet kohderyhmänä useassa ympäristöpsykologian menetelmiä hyödyntävässä
tutkimuksessa, joista viimeisimmissä on käytetty edellä mainittua pehmoGIS-menetelmää.
Aalto yliopiston Urbaani arki -nimisessä tutkimuksessa haastateltiin vuonna 2011 Internetpohjaisella kyselyllä lähes kaikki Kauhajoen 5. ja 8. luokkalaiset peruskoululaiset. Tutkimuksen
avulla luodaan kuvaa lasten ja nuorten arkiliikkumisesta, hyvinvoinnista ja ympäristökokemuk
sista sekä näiden vaikutuksista toisiinsa. Tutkimusraportit valmistuvat vasta vuoden 2013 aikana,
mutta ennakoivat tulokset antavat mahdollisuuden tarkastella, kuinka lapset ja nuoret käyttävät
ympäristöä Kauhajoella, mitkä paikat ovat heille tärkeitä ja minkälaisia kokemuksia Kauhajoen
ympäristö heille tuottaa.

Tutkimuskin sen todistaa; perheen yhteiset luontoretket tuottavat lapsille ja nuorille myönteisiä, mieleen jääviä koke
muksia, joiden ansiosta nuo paikat leimautuvat mielessä miellyttäviksi. Kauhanevan pitkospuupolku tarjoaa elämyk
sellisen ulkoiluympäristön.
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TU O M O HAVUNEN

Vuonna 2011 käyttöön otetun koulukeskuksen upouudet, monipuoliset leikkivälineet tarjoavat koululaisille tekemis
tä välitunneilla ja houkuttelevat käyttäjiä myös vapaa-ajalla.

Tutkimuksessa pyydettiin 5. ja 8.-luokkalaisia sijoittamaan kartalle hyvinä ja huonoina koke
miaan paikkoja. Heidän piti miettiä ympäristössään paikkoja, joissa on hyvä tai huono tehdä eri
laisia asioita, on hyvät tai huonot ihmisten väliset suhteet tai jossa tuntuu mukavalta tai ikävältä.
Selvä enemmistö merkinnöistä oli positiivisia (86 % myönteisiä, 14 % kielteisiä). Vastaaja sai myös
valita kymmenen tekijän listasta syyn, miksi paikka oli hyvä tai huono.
Kyselyssä tarjottiin myös mahdollisuus kuvailla omin sanoin, mitä positiivisia tai negatiivisia
kokemuksia vastaajalla oli merkitsemästään kohteesta. Nämä avoimet vastaukset piirtävät kuvaa
lasten ja nuorten paikkoihin liittyvistä henkilökohtaisista kokemuksista ja tunteista.
Vastaukset vahvistavat käsitystä, että lasten ja nuorten elämässä tärkeimpiä paikkoja ovat oma
koti, kavereiden ja sukulaisten kodit, kouluja harrastuspaikat. Kauhajoen harrastuspaikoista esi
merkiksi uimahalli, nuorisotalo Räimiskä, Sotkan laskettelurinteet, urheilukentät ja -salit, ratsas
tustallit, kirjasto sekä Panula-opisto tuottavat lapsille ja nuorille runsaasti myönteisiä kokemuk
sia. Myös nuorten suosimat ostospaikat ja perheille sopivat retkeilykohteet jäävät mieleen muka
vina kohteina. Lapset ja nuoretkin arvostavat miellyttävää asuinympäristöä. Merkille pantavaa
oli, että lapset ja nuoret ottavat kontaktin ympäristöönsä suureksi osaksi pyöräillen - noin 60 %
koululaisista ilmoitti kulkevansa koulumatkansa tai osan siitä pyörällä.
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Nuorten vastauksia kysymykseen,
jossa paikan hyvyyttä sai selittää omin sanoin
• Siellä on hauskaa olla ystävien kanssa (koti ja kaverit yleisimmät vastaukset)
• On kivaa kun kavereita asuu lähellä
• Me keksitään kaikkea kivaa täällä
• Ympäristöni on aivan mahtava, voi touhuta yksikseni, sillä kaverit asuvat aika kaukana.
• Tykkään askarrella ja tanssia, esittää pantomiimia sekä laulaa ihan vaan huvikseni.
Ja tykkään näytellä sukulaisilleni.
• Kauhajoki on mukava rauhallinen pikku kaupunki:) Saisi tosin olla enemmän ajanviettopaikkoja,
liikuntapuistoja jne.
• Kauhajoella ny on aika vähä erilaisii ajanvietto paikkoja
• Minulla on hyvä ympäristö asua
• Pidän kotini ympäristöstä! Kotini on paras paikka maailmassa
• Mun koti, ja ihana paikka, rauhallinen!
• Kiva kalapaikka ja nätti silta!!
• Ensimmäinen maja
• Kahlattiin joen yli
• Uitu on paljon ja paistettu makkaraa
• Rakas paikka! Täällä on aina mukavaa käydä!
• Tämä on mummun ja paappani entinen koti ja tänne liittyy ihania m uistoja:). Paljon m uistoja:).
• Sain 2 kiloisen hauen
• Skeittaaminen
• Sain täällä toooooooosi paljo uusia kavereita
• Mopolla ajelu
• Saa tehdä mitä huvittaa
• Teemme retkiä perheen kanssa
• OPIN AJAMAAN PYÖRÄLLÄ
JU SSI K LE EM O LA

Lapset arvostavat ympäristössä myös vapautta olla oma itsensä ja määritellä itse tekemisensä. Itseohjautuvaa pelileikkiä Sahankylän koulun välitunnilla.
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Tapaan ystäviäni
Voin olla oma itseni
Hyvältä
Hengailu
Hyviä muistoja
Hauskalta ja jännittävältä
Rentouttavalta
Mahdollisuus tavata tyttöjä tai poikia
Hyvä ilma hengittää
Eloisa paikka
Turvalliselta
Onnelliselta
Siistiltä tai puhtaalta
Ohjaamaton liikunta: skeittaus, pihapelit
Hiljaiselta tai rauhalliselta
Siirtyminen: kävely, juoksu, pyöräilyjne.
Ohjatut liikuntaharrastukset: pallopelit, uiminen jne.
Kauniilta
Vietän aikaa eläinten kanssa
Luonnosta nauttiminen
Kuljeskelu, tutkiskelu
Muut harrastukset: musiikki, tanssi, partio jne.
Pelit: elektroniikkapelit, lautapelit, korttipelit jne.
Vietän aikaa aikuisten kanssa
Tutustun uusiin ihmisiin
Kaupunkielämä: elokuvat, kahvilat, shoppailu, kirjasto
Kukaan ei vahdi
Saan olla yksin
Tehtävät: kaupassa käyminen, koiran...
Teen vaikutuksen muihin

Oheinen Urbaani arki -tutkimuksen taulukko osoittaa, montako kertaa kukin valmis vaihtoehto on valittu vastaajan
karttaan merkitsemän paikan myönteisyyden syyksi. Kauhajokisten koululaisten osalta toistui tulos aiemmista tutki
muksista, että kaikkein tärkein tarjouma on kavereiden tapaaminen. Laadullisia ympäristön ominaisuuksia, joita lap
set ja nuoret arvostavat, ovat tutkimuksen mukaan muun muassa ympäristön jännittävyys, hyvä ilman laatu, eloisuus,
turvallisuus, puhtaus, rauhallisuus ja kauneus.
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Ikävä kokemus voi leimata paikan huonoksi
Lapsia pyydettiin kyselyssä merkitsemään kartalle myös toiminnan, tunteiden tai sosiaalisten
suhteiden kannalta ikävinä kokemiaan paikkoja. Moni nuori huokaili vastaustilanteessa nega
tiivisten paikkojen merkitsemisen olevan vaikeaa. Karttamerkinnät ja niitä täsmentävät avoimet
vastaukset valottavat kuitenkin tekijöitä, jotka voivat tuottaa tietoisia ikäviä mielleyhtymiä lap
sissa ja nuorissa.
Nuoret vastaajat kertoivat merkitsemänsä paikan negatiivisen leiman johtuvan mm. ikävästä
henkilökohtaisesta kokemuksesta tai muistosta kuten tipahtamisesta jokeen, kaatumisesta ojaan,
kiusatuksi tai seuratuksi tulemisesta, läheltä-piti-tilanteesta liikenteessä tai kuolleen läheisen
hautaamisesta maan poveen. Hämmentävän tai pelottavan tapahtuman näkeminen tai äänen
kuuleminen voi leimata paikan ikäväksi, kuten vastauksissa esiin tuodut kuolleet siat, hevosten
lisääntyminen ja pelottavat äänet. Pelkoja liittyi myös koulumatkan varrella asuviin ihmisiin.
Joillakin vastaajilla paikan leimasi ikäväksi innostavan tekemisen puute ja kauppojen vähäisyys.
Moni merkitsi koulun mukavaksi paikaksi, mutta jotkut myös ikäväksi. Joidenkin paikkakokemusta huononsi taas huonot suhteet naapuriin tai "ärsyttävät” tai "ilkeät” ihmiset.
Ympäristön tai yhdyskuntarakenteen laatuun liittyviä negatiivisia kommentteja oli avoimissa
vastauksissa varsin vähän. Esimerkiksi autojen suuri määrä ja vilkas liikenne tuotiin esiin ikä
vänä asiana eräässä merkinnässä. Avoimet vastaukset herättävät oletuksen, että nuorten ympäristöarvostuksissa kokemukset ja tekemisen mahdollisuudet näyttelevät suurempaa roolia kuin
ympäristön laatu, tai ne on helpompi pukea sanoiksi.
Valmiiden kielteisten vaihtoehtojen valikossa järjestys on sama; tylsyys ja tekemisen puute
ovat eniten mainittuja epäkohtia ympäristössä. Laadullisiakin epäkohtia nousee kuitenkin vah
vasti esiin lasten vastauksissa, kuten huono ilman laatu, rumuus, ympäristön huono kunto, me
luisuus ja roskaisuus. Ympäristön suunnittelijoiden ja ylläpitäjien, siis meidän kaikkien vastuulli
nen haaste on ehkäistä ja poistaa näitä epäkohtia.
Nuorten vastauksia kysymykseen,
jossa paikan huonoutta sai selittää omin sanoin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entiset kaverit kiusaa
Täällä asuu ilkeä ihminen
Epämukava
Koulumatka menee sitä kautta. Siinä asuu joitain vanhoja niin se on pelottavaa
Koska täällä kulkee niin paljon autoja
Naapuri valittaa
Sieltä kuuluu pelottavia ääniä
Koska oon kuullu juttuja siitä ja ne ei ollu oikeen kivoja
Tipuin jokeen
Siellon tylsää
Lensin tos ojaan
Kun menen kouluun niin se tulee siihen ja vihaan sitä paikkaa!
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Tylsältä
Täällä ei ole mitään tekemistä
Huono ilma hengittää
Minun on pakko tulla tänne
Rumalta
Huonolta
Paikka on huonossa kunnossa
Meluisalta tai rauhattomalta
Stressaavalta
Paikassa on liian kuuma tai kylmä
Pahoja muistoja
Likaiselta tai roskaiselta
Epämiellyttäviä tai arvaamattomia nuoria
Pelottavia aikuisia
Riitelyn paikka
Ruuhkainen, levoton paikka
Surulliselta
Vaaralliselta
Kiusaamisen paikka
Liikenne matkalla tänne on vaarallista
Tiukka valvonta tai kuri
Tänne on vaikea päästä
Täällä ei käy kukaan / ole ketään
Tunnen itseni ulkopuoliseksi
Paikka on kiinni kun haluaisin mennä sinne
Jonkun täytyy tuoda minut tänne
Olen yksinäinen
Täällä ei suvaita lapsia tai nuoria
Minulla ei ole varaa tulla tänne
Vanhempani eivät pidä siitä että tulen tänne

Oheinen taulukko osoittaa, montako kertaa kukin valmiiksi Urbaani arki -tutkimuksen karttatehtävässä tarjottu vaih
toehto on valittu karttaan itse merkityn paikan kielteisyyden syyksi. Kielteisten tarjoumien merkintöjä on kaikkiaan
varsin vähän. Eniten on mainittu tylsyyttä ja sitä, ettei ole mitään tekemistä. Tavallisimpia laadullisia puutteita ympä
ristössä ovat huono ilma hengittää, rumuus, huonous, ympäristön huono kunto, meluisuus, rauhattomuus, stressaavuus ja likaisuus tai roskaisuus.
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TU O M O HAVUNEN

Aalto-yliopiston Urbaani Arki -tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret arvostavat ympäristössä mahdollisuutta tehdä
ja toimia sekä tavata ystäviä ja muita ikäisiään. Uusin 2010-lukua edustava, lapsille tekemistä tarjoava paikka Kauha
joella on elokuussa 2012 avattu Angry Birds -leikkikenttä Citymarketin edustalla. Kiipeilyn ohella myös itseohjautuva
pallopeli houkuttelee.
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Lauri Hautamäki
Jussi Kleemola

KAUHAJOEN KULTTUURIMAISEMAN
HISTORIALLISET JUURET

Jussi Kleemola

Kivikautinen pyyntikansa

Yksipuinen ruuhi lipuu rantaan. Kalamies nostaa atraimella iskemänsä hauet ja verkolla pyytä
mänsä muut kalat rannalle. Toinen vähäisen kotakylän mies saapuu metsästä kantaen jousella ja
nuolella ampumaansa riistaa. He suuntaavat kulkunsa kotasavuja kohti. Kota on katettu hirven ja
peuran vuodilla, tukiriuut kaadettu kivikirveellä. Saviastioita ei vielä tunneta. Saalis kypsenne
tään puuastioissa nuotiossa kuumennettujen kivien avulla.
He ovat Kauhajoen ensimmäisiä asukkaita 8500 vuotta sitten. Kivikautisen alkuväestön kotakylä sijaitsee Hyypässä nykyisen Rinta-Könnön talon kohdalla. Koko Hyypänlaakso on kuin
meren vuono, pitkä, kapea ja suojainen Itämeren lahti.1 Mannerjäätikön valtavan massan alta
paljastunut maa kohoaa nopeasti, kuin ponnahtamalla, aluksi jopa kymmenkertaisella vauhdilla
nykyiseen verrattuna. Arktinen pyyntikansa seuraa merta, ja sen tuottoisa rantavyöhyke tarjoaa
suojaisia kotasijoja tuhannen vuoden ajaksi. Sen jälkeen koko Kauhajoki on kuivaa maata, melko
tiheä esihistoriallinen asutus alkaa harveta ja häviää lopulta kokonaan.2
Pitkiksi ajoiksi seudustamme tulee luonnon valtakunta, jossa vain satunnaiset eränkävijät
liikkuvat jälkiä jättämättä. Eränkäynti vilkastuu uudelleen vasta keskiajalla yli kuusi vuosituhat
ta myöhemmin.3

PIIRRO S SARI M AN TILA

Edellisen aukeaman kuva Tatu Siltanen
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PENTTI KAKKORI

Kauhajoen arkeologinen löytöaineisto ei vaikene aivan täysin meren rantaa seuranneen pyyntikansan väistyttyä. Kotasavuja nousijalleen Kauhajoen metsissä 4500 vuotta sitten ainakin pyyntiseurueitten majoista. Sotakirveskansa
oli aikaisempaa korkeammalla kulttuuritasolla. He osasivat valmistaa taidokkaita varsireiällisiä sotakirveitä (vasarakirveitä) ja saviastiota nuorapainantein, siitä myös nimitys nuorakeraamikot. Kauhajoelta on löytynyt kuusi tai seit
semän vasarakirvestä, mutta ei toistaiseksi asuinsijoja. Kuvassa on Lylykylän hiekkakuopasta löydetty vasarakirves.
Kauhajoen museon kokoelmista.

ARTO LYLYKORPI

Maamiehet ovat peltoja muokatessaan löytäneet sen, mitä kivikautisten kotakylien muinaisista asukkaista on jäljellä:
kivisiä keihäänkärkiä, nuijia, kirveitä, talttoja, kaapimia ja iskoksia maan povessa. Varmasti ei tiedetä, olemmeko
tuon ensimmäisen neuvokkaan pyyntikansan jälkeläisiä. Ehkä olemme, ehkä kannamme myös heidän geenejään
perimässämme. Kuvassa Kauhajoelta löytyneitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä Satakunnan museon kokoelmista.
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M ARKKU HAAPAM ÄKI

Jussi Kleemola

Eränkävijät

Vuosituhat sitten Kauhajoki oli edelleen avoin eräretkeilijöille, jotka saapuivat etelästä edulli
sia vesireittejä sekä Hämeenkangasta ja Pohjankangasta pitkin. Kauhajoki kuului siihen aikaan
Etelä-Pohjanmaasta etelään ja kaakkoon sijaitsevaan laajaan Hämeenmetsään, joka oli satakunta
laisten ja hämäläisten eräaluetta. Hämeenmetsässä maamme eräkulttuuri nousi keskiaikana ehkä
korkeimpaan kukoistukseensa.
PIIRRO S SARI M AN TILA
Oikeat erämiehet osasivat lukea Luonnon kirjaa ja suunnistaa
tiettömillä taipaleilla erehtymättömän suuntavaistonsa
avulla. Heidän toiminnastaan jäi vähän pysyviä jälkiä.
Nykyisessä metsässä voi vain aavistuksenomaisesti ais
tia vanhaa eräkulttuuria. Rehevän puronotkon hämä
rässä kalastajien polkuja kulkiessa voi mielessään ta
voittaa vanhojen ansapolkujen tunnelmaa.
Eräkausi näkyy tänään lähinnä nimistössä. Ka
lamajasta lienee peräisin Majaniemi-paikannimi
Nummijärvellä. Hämeenkyröläinen eränkäynti on
vaikuttanut myös muuhun paikan- ja tilannimistöön, esimerkiksi Paholuomaan laskeva Kiialanoja, Kyyny, Keturi ja Teevahainen.4
Asutus Kyröjokilaakson ydinalueella al
koi voimistua 1100-luvulta lähtien ja levitä
yläjuoksulle päin, johon suuntaan myös
eränkäynti yleistyi. Eränkäyntiin liittyi
myös kaskeamista ja niittyomistuksia
sitä mukaa, kun vakinainen asutus levisi lähemmäksi Kauhajokea. Paikan
nimistössä on useita kyröläisperäisiä
siirrynnäisiä, esimerkiksi Kainasto, ja
siellä sijaitsevat Krankkala, Pollari ja
Takkulanmaa. Myös muutamien talonnimien arvellaan olevan saman
laisia siirrynnäisiä. Tällaisia ovat
Kuutti, Laturi, Nyppeli ja Turja.
Huomattava osa Kyrön suurpitäjän eräomistuksista 1400-luvulla
siirtyi ilmeisesti Ilmajoen uudis
asukkaille, joille eränkäynti oli
merkittävä elinkeino. Osa Kainaston parhaista niityistä jäi pysyvästi
ilmajokisten ja kurikkalaisten nautintaan. 1500-luvun puoliväliin mennessä kiinteä asutus ulot
tui jo aivan Kauhajoen rajoille. Ainakin 1500-luvulta peräisin olevina siirrynnäisinä voidaan
Kauhajoella pitää seuraavia nimiä: Rahkola, Nahkaluoma ja Kokko.5
Kalastajien polulla Rauhaluoman varrella voi kokea eräkauden tunnelmaa. Rauha on varsin yleinen vanhojen rajojen
paikannimistössä. Nimi viittaa kahden Kyrön, Hämeenkyrön ja Pohjankyrön, nautinta-alueiden rajaan keskiajalla.
Rajan sijainnista ei tosin ole säilynyt asiakirjatietoja.
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AUKEAMAN KUVAT MARKKU HAAPAMÄKI

Lapinkaivo sijaitsee vajaa kilometri Nummijärven eteläosasta, Nummikoskelle johtavan maantien länsipuolella.
Tämä suuri suppa on syntynyt soraharjun muodostumisen yhteydessä mannerjään sulamisvaiheessa. Jäkäläpeittei
nen Nummikangas on ollut aikoinaan väistyneen lappalaisasutuksen suosiossa, josta johtuen lammen ja muutaman
muunkin tuon alueen maastonkohdan nimi on lappi-alkuinen.

Lauri Hautamäki*

Uudisasutuksen alku
1570-luvulta 1600-luvun loppuun

Tasa-arvoisten uudisasukkaiden aika.
Elinkeinoina pääasiassa eränkäynti sekä ryöstötalous: tervanpoltto ja kaskiviljely
Kustaa Vaasan ja hänen poikansa Juhana Uhrien uudisasutuspolitiikka verohelpotuksineen edisti
asutuksen leviämistä ja Kauhajoki sai ensimmäiset vakinaiset asukkaansa 1500-luvun loppupuo
lella, vuosina 1569-72. Ennen vakituisen asutuksen tuloa pitäjässä on oleskellut lappalaisia, joilta
ajoilta monin paikoin on jäänyt jäljelle Lappi-alkuisia paikannimiä, Lapinkaivo, Lapinharju, Lapinkorpi, Lapinluoma ja Lapinneva. Selkeimmin ne keskittyvät Nummijärven eteläpäässä vajaan
peninkulman säteellä olevalle alueelle, joka on hyvin soveltunut lappalaisten tyyssijaksi jäkäläkankaineen ja kalavesineen. Parin seuraavan vuosikymmenen aikana uudistaloja tuli niin paljon,
että voidaan puhua määrätietoisesta valtauksesta. Niinpä Kauhajoella ruvettiin jo vuonna 1584
yhteisölliseen toimintaan, rakennettiin kappelitupa, vaikka alueella oli vasta seitsemän verotaloa
ja asukasluku oli noin 140. Tämä vaati asukkailta huomattavan voimakasta yhteenkuuluvuuden
tunnetta, omatoimisuutta ja yhteisiä ponnistuksia.1
*Lauri Hautamäki on kirjoittanut tekstit uudisasutuksesta historialliset juuret-luvun loppuun
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Samuli Paulaharju kuvaa elävästi jokivarren asuttamista:2 ”Ja iso joki oli vanhojen vaeltajien
parhaana valtatienä. Jokea nousten monet olivat nousseet hyville kotisijoilleen... Varsin monet
talontekijät virittivät tulensa aivan jokitöyrälle...Iso korpijoki rantoineen ja metsineen oli kala
miehen, karhumiehen ja leipämiehen oikea erämaa. Jokitörmillä paukkui, metsätalon päivän
paisteinen aukko ilmestyi sinne, toinen tänne, ja sininen savu kierrähteli ilmassa... Mutta jokirantojen ja luomanvarsien pelloksi raivaaminen oli ankaraa työtä. Se oli elämänikäistä kirves- ja
kuokkatappelua korpien, rämäköiden ja nevojen kanssa. Vasta jälkipolvien pojat rupesivat siirte
lemään kotituliansa vainionlaitaan ja valtatien varrelle.”
Asutuksen nopea kasvu ei ollut ihme, sillä Kyrönjoen alajuoksulla asutus lisääntyi suuresti ja
parhaat talonpaikat oli jo vallattu.3Tämä sai aikaan halukkuutta muuttaa pois. Kauhajoella riitti
metsästys-, niitty- ja kaskimaita sekä jokirantoja asuttavaksi ja raivattavaksi. Myös liikenteellises
ti Kauhajoki oli tuolloin edullisessa asemassa. Joki oli tärkeä kuljetusreitti niin kesällä kuin talvel
lakin. Tärkein tie kulki jokea seuraten Kurikan suunnalta Knuuttilaan ja jatkui Havuseen saakka,
josta edelleen Kyrönkankaan kesätienä Nummijärvelle ja siitä Karvian Kanttiin ja Hämenky-
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Vuonna 1982 hyväksyttiin museotieksi 7 km pituinen osuus vajaa satakilometrisestä Hämeenkankaan (Kyrönkankaan)
kesätiestä. Museotieosuus sijaitsee Kauhajoella, Nummijärveltä Kauhanevan kansallispuiston kautta Karvian rajalle.
Tie kuuluu maamme vanhimpiin keskiaikaisiin teihin, perustaminen ajoittuu 1300-luvulle. 1600-luvulla se raivattiin
ratsu- eli postitieksi. Kustaa II Adolfin aikana tien varteen perustettiin sotilasvartioasema Kyro-Skantz "matkustavain
valvomiseksi ja karkureiden kiinniottamiseksi". Kesätie menetti valtakunnallisen merkityksensä 1700-luvun lopulla,
kun Ulvilan - Korsholman rantatie valmistui kokonaan.
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röön. Tietä ei 1500-luvulla, eikä 1600-luvun alkupuoliskollakaan päässyt kulkemaan kärrypelillä,
vain ratsain tai purilailla.4Kesätie oli tärkeä tie liikenteelle aina 1770-luvulle saakka. Knuuttilasta
pääsi myös Päntäneen kautta Lapväärtiin ja Kristiinankaupunkiin. Tie kunnostettiin ajettavaksi
1600-luvun loppupuolella ja siitä tuli tärkeä kauppareitti.5 Jonkinlaisena ratsastuspolkuna tun
nettiin jo 1600-luvun alussa Arosta Kainaston kautta Närpiöön johtava tielinja.6
Samuli Paulaharju7kuvaa osuvasti Kyrönkankaan kesätietä: ”Se oli ikivanha, jo 1500-luvulta
käytetty kesätie, niihin aikoihin ainoa tie, joka eteläisestä sydän-Suomesta veti Pohjan pitkille
perille. Se kulki Hämeen kyliltä lähdettyään halki laajan asumattoman erämaan, kautta korkeaharjuisen vedenjakajakankaan... Suuria sileitä kanervaisia, mäntyisiä kankaita pitkin tie vaelteli,
harjujen vieriä, keitaitten ja nevojen laitamia... Eikä tarvinnut hietanummien tie hieroottamista.
Minkä kärrynpyörät tietä pehmittivät ja röykyttivät, sen sateet taas tasoittivat ja kovottivat”.
Suuri osa uudisasukkaista oli Suur-Ilmajoen talojen poikia ja renkejä, joukossa muutamia ta
lostaan lähtemään joutuvia isäntiä, mutta joukkoon mahtui myös pohjankyröläisiä ja hämeenky
röläisiä eränkävijöitä sekä savolaisia kaskeajia. Valtaosa muuttajista lienee tullut vanhan Pohjankyrön alueelta, koska Kauhajoki kuuluu tähän murrealueeseen.8
Varsinkin alkuvaiheessa eränkäynti oli uudisasukkailla tärkeä toimeentulon lähde, mut
ta leipä saatiin pääasiassa kaskista, peltoalat pysyivät pitkään vähäisinä. Kaskeamisessa metsä
kaadettiin, poltettiin, maa muokattiin ja kylvettiin. Ensi töikseen uudisasukas poltti kasken
aivan asumuksensa äärellä, mikä ilmenee vanhoista kartoista. Myöhemmin tuli etäisempien
kaskien vuoro.9
SARI M A N TILA

Hyypän savolaisperäiset uudisasukkaat harrastivat huuhtakaskeamista.joka teki mahdolliseksi kaskeamisen moreenimaiden havumetsissä ja jossa kasvatetussa juureisrukiista saatiin hyvät sadot, Parhaat sadot saatiin kuusimetsään
raivatuista kaskista, jotka olivat myös vähemmän hallanarkoja kuin peltoruis.10Tämä teki mahdolliseksi savolaisasutuksen nopean laajenemisen 1500-luvulla aina Ruotsiin ja Norjankin puolelle.11 Kaskiviljelyä kuten myös tervanpolt
toa voidaan pitää ryöstötaloutena, koska niissä luonnonvaraisia hyödykkeitä käytettiin välittämättä niiden jatkuvan
saannin turvaamisesta. Kaskimaiden ja tervasmetsien uudistumisesta ei erikseen pidetty huolta. Ryöstötalous oli kui
tenkin laadultaan lievää, koska kaski-ja tervasmaat metsittyivät itsekseenkin.
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Rahatuloja saatiin polttamalla tervaa, joka kelpasi myös veronmaksuun. Tervahaudat olivat
kuitenkin vielä 1500-luvulla pieniä ja heikkotuottoisia. Metsät olivat vielä 1600-luvun alussa
hyviä ja niitä riitti jokaisen uudisasukkaan käyttöön. Kullekin talolle kuului rajattu kotimetsä, mutta suurin osa metsistä säilyi jakamattomana isoonjakoon asti 1770-luvulle. Tämä tarjo
si uudisasukkaalle tasa-arvoisia mahdollisuuksia peltojen raivaukseen ja monenlaiseen metsän
hyväksikäyttöön.12
Uudisasutuksen leviäminen vaimeni 1590-luvun alkuvuosina ja suorastaan tyrehtyi nuijaso
dan ja 1600-luvun alun katovuosien seurauksena. Peltoalat olivat pienet. Vielä vuonna 1612 Kau
hajoen 24 talolla arvioitiin olleen peltoa keskimäärin vain 1,4 hehtaaria taloa kohti eli yhteensä
noin 36 hehtaaria. Pellonraivaus oli vähäistä myös vuosisadan loppupuolella. Kauhajoelle raken
nettiin kuitenkin uusi kirkko vuonna 1622 ja kappelioikeudet myönnettiin vuonna 1627. Tämä
osoittaa, että Kauhajoki tunnustettiin omaksi alueyhteisökseen. Uudistilat ja vanhatkin talot sai
vat yhä kasvavan osan toimeentulostaan kytöviljelystä ja tervanpoltosta. Sen sijaan kaskenpoltto
rupesi vähenemään.13
Uusi asutuskausi alkoi 1600-luvun puolivälin jälkeen, jolloin Kauhajoki oli läänitettynä ja vir
kamiehet tukivat innokkaasti uudisasutusta, koska se merkitsi lääninherralle maksettavien vero
tulojen kasvattamista. Niinpä asutus tiheni Kauhajoen ja Päntäneenjoen varsilla, jolloin tiloja oli
perustettuna lähes kaikkiin nykyisen Kauhajoen kyläkuntiin. Voidaankin sanoa, että Kauhajoen
keskeiselle viljelyaukealle syntyi jo silloin alku nykyiselle aluerakenteelle. Asutus sijoittui nauhamaisesti joen molemmille puolille, Päntäneenjoen varrella harvempaan kuin Kauhajoen varrella.
Toimeentulosta tuli suuri osa muualta kuin pelloista. Kydönpoltto yleistyi Kauhajoella nope
asti 1600-luvun puolivälissä samaan aikaan, kun kaskeaminen väheni ja loppui lähes kokonaan
vuosisadan lopulla. Kaskenpoltto kulutti metsiä, mutta pahempia olivat vielä niiden aiheuttamat
metsäpalot.
Kotitarvesahoja oli olemassa 1600-luvun loppupuolella, mutta ei enää seuraavana vuosisatana,
koska metsiä alettiin käyttää rahaa tuottavaan tervanpolttoon. Karjan laitumeksi jätettiin kaikki
yhteismaat, joita ei ollut aidattu pelloiksi tai niityiksi ja kytömaiksi. Hevos- ja vasikkahakana
pidettiin usein talon lähellä olevaa aidattua niittyä.14Niinpä aidat ja aitaukset sekä veräjät olivat
kylämaiseman olennaisia osia.
Peltojen ohella viljelyssä olivat merkittäviä niityt, joita raivattiin jokivarsien suoalueille. Niit
tyjä tarvittiin, koska karjanhoito oli välttämätön toimeentulon lähde epävarman viljanviljelyn
rinnalla. Kauhajoella oli suhteellisen paljon karjaa. Karjan tuotto pysyi kuitenkin alhaisena vaa
timattoman hoidon ja ruokinnan takia. Vaikka Kauhajoella oli paljon niittyjä, niistä oli puutetta
varsinkin 1600-luvun lopussa ja 1700-luvun alussa, jolloin niiden nautintaoikeuksista käräjöitiin
jatkuvasti. Laajin ja paras niittyalue oli Kainastolla, jonka osia omistivat ja käyttivät kauhajokisten lisäksi pitkään myös teuvalaiset, kurikkalaiset ja ilmajokiset tilat. Kainastolla oli tulvaniittyjä,
joiden tuotto oli moninkertainen heikkoon suoniittyyn verrattuna. Kainaston lisäksi merkittäviä
niittyjä olivat Jokimaa, Harjanneva ja Lellava. Niittämisen jälkeen kuiva luoko kannettiin luhtalatoihin, joita oli niin tiheässä, että kantomatka oli kohtuullinen. Kainastolle ja Jokimaahan syn
tyi jo 1600-luvulla luhtamajoja, joissa heinätyöväki asui. Ladot ja luhtamajat elävöittivät merkit
tävästi muuten tasaista niittymaisemaa. Myös laajoja soita opittiin käyttämään hyväksi, niitettiin
heinää ja poltettiin kytöjä.15
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Rauhahyypän tilukset Jonas Geddan maakirjakartassa vuodelta 1689. Uu
distilan peltosarat ovat pieniä, ja asumus on peltojen yhteydessä. Pellot
aidattiin 1600-luvulla, ja karja laidunsi aitausten ulkopuolella. Jokivar
teen on merkitty vihreällä niittyä, muu maasto on suurimmaksi osaksi
metsäistä.
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Uudisasutus laantuu
1700-luvulta 1800-luvun alkuun asti
Elintaso nousee, eriarvoistuminen alkaa ensisijassa isonjaon
ja tervanpolton vauhdittamana
Suuri Pohjan sota vuodesta 1700 lähtien aiheutti Kauhajoelle kuten koko Suomelle suuria rasituk
sia sotaväen varustamisena, kovana verotuksena ja vihollisen hävityksinä. Verokuorma kasvoi
sodan aikana tavallista suuremmaksi niin, että monet talot jäivät veronmaksukyvyttömyyden
takia autioksi ja isäntäväki vaihtui. Vaikeat ajat jatkuivat vielä vuoteen 1717 saakka ja ahdinkoa
lisäsivät vielä vuosien 1716 ja 1718 hallat. Viimeiset pakolaiset uskaltautuivat palaamaan piilo
pirteistään vasta Uudenkaupungin rauhanteon myötä. Väkiluku oli vähentynyt ja tiloja jäänyt
rappiolle. Huomattava osa pelloista oli nurmettunut ja rakennukset olivat ränsistyneet. Talonpo
jat olivat verorästien lisäksi velkaantuneet kaupunkien porvareille. Silti Kauhajoki oli selvinnyt
miehityskaudesta paremmin kuin monet muut seudut, mutta elpyminen kesti kauan.16
Isonvihan jälkeen asutus katkesi pitkäksi aikaa. Kuvaavaa on, että tilaluku lisääntyi koko vuo
sisadan aikana vain seitsemällä, 57:stä 64:ään. Peltoa oli vuonna 1760 koko nykyisen Kauhajoen
alueella vain hieman yli 300 hehtaaria. Keskeisimmät tilat olivat kuitenkin jo tuolloin ehtineet
kasvaa silloiset olosuhteet huomioon ottaen varsin suuriksi. Knuuttilalla oli peltoa 12,5 hehtaaria
ja Iso-Arolla 10 hehtaaria. Knuuttilalla oli koko Ilmajoen kolmanneksi laajimmat pellot. Suurim
malla osalla taloista peltoa oli huomattavasti vähemmän. Pellot oli raivattu pääasiassa jokivarsiin
ja järvien rannoille. Viljelysmaat reunustivat Kauhajoen ja Päntäneenjoen rantoja kapeana nau
hana, jonka kuitenkin metsät vähän väliä katkaisivat. Yhtenäisistä peltoaukeista ei voitu puhua
kaan vielä vuosisadan päättyessä. Peltotilkut olivat hallanarkoja, sillä suuret suoalueet ulottuivat
lähelle viljelyksiä. Kauhajoen pellot olivatkin koko Ilmajoen hallaisimpia seutuja. Myös peltojen
laatu oli keskimääräistä heikompaa. Parhaat maat sijaitsivat Arossa ja Kauhajoen alajuoksulla.
1700-luvun jälkipuoliskolla Kauhajoella elettiin jo selkeässä "noususuhdanteessa”, kuten
muuallakin Suomessa. Savuluku lisääntyi taloja halkomalla niin, että 1808 Kauhajoella ilmoi
tettiin olevan 87 talonsavua. Tilojen elinkelpoisuutta paransi se, että isonjaon yhteydessä metsät
jaettiin talojen kesken manttaalin eli tuotantoarvon, maaveron, mukaan ja siten lähinnä pelto
alan perusteella. Näin runsaspeltoisille nykyisten Harjan, Aron ja Kauhajoen kylille lohkottiin
metsien ulkosarkoja pitäjän eteläosiin. Samalla metsien käyttöön ruvettiin kiinnittämään huo
miota ja torppien perustaminen tuli mahdolliseksi, jolloin talolliset rupesivat saamaan torp
pareilta ilmaista työvoimaa. Isojaon myötä myös niittyjen raivaaminen tehostui ja vetisiä soita
kuivatettiin.17Raivaamista hidasti se, että kydönpoltto kiellettiin vuoden 1753 metsäasetuksella.
Kydönpolttoakin pidettiin ryöstötaloutena, koska se saattoi useana vuonna toistuessaan hävittää
ruokamullan vähitellen kokonaan.
Isonjaon myötä 1760-luvulla uudistilojen perustaminen väheni, koska yhteisiä, vapaasti val
lattavia alueita ei enää ollut. Kuitenkin Kangasniemen, Hautaniemen, Jokimäen ja Heikkurin
uudistilat syntyivät oikeastaan isonjaon innoittamina 1700-luvun puolivälissä, vaikkakin ennen
kuin isojako saatiin toteutetuksi. Ensimmäinen isojakoasetus annettiin jo 1749 ja veromittaukset
isojakoa varten heti sen jälkeen.18Uudistilojen sijaan ruvettiin perustamaan torppia ja enenevästi
halkomaan taloja. Niinpä Ruotsin vallan loppuun mennessä oli halottu runsaat 20 tilaa ja perus
tettu arviolta lähes 130 torppaa. Peltoa oli tuolloin noin 4000 hehtaaria, runsaasti niittyjä ja asuk
kaita noin 2000. Samalla rupesi muotoutumaan kylien sisäinen rakenne, kantatilat keskuksina
sekä torpat ja mäkituvat reuna-alueilla omina ryhminään.19
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Monen uudisraivaajan tärkein toimeentulon lähde oli tervanpoltto aina Suomen sotaan saak
ka, koska se tarjosi paljon varmemman tulolähteen kuin kaski- ja kytöviljely. Tervaa vietiin Kris
tiinankaupunkiin. Tervanpoltto kohosi peltoviljelyäkin suositummaksi 1700-luvulla. Niinpä pel
toala kasvoi Kauhajoella vähemmän kuin niissä pitäjissä, joissa tervanpoltto väistyi aikaisemmin
niin kuin Ilmajoella ja Kyrössä. Uudistilojen ympärillä levittäytyivät laajat tervasmetsät. Isonjaon
aikoihin tervaa poltettiin kaikissa Kauhajoen taloissa, enemmänkin kuin kiintiöt sallivat.20
Tervanpoltto vaikutti suuresti senaikaiseen maisemaan, joka näyttäisi nykysilmin paikoin
karmaisevalta. Samuli Paulaharju kuvaa: "Kokonaiset kankahat paistoivat valkoisina, kun sadat,
tuhannet männyt oli nyljetty kuorettomiksi. Parkkarauralla raastaen oli kuljettu puulta puulle,
parkattu, niin, että puun kylki jäi alastomana komottamaan. Väkevää pihkaa se hikoili kesä
kauden, hikoili toisenkin. Ja sitten taas pitkävartisella jatkorauralla nyljettiin lisää puun kylkeä,
sekä jälleen jätettiin vuotamaan, jotta petäjä tuli oikeen rasuaaseksi. Neljäkin kesää puut saivat
puskettaa pihkaa, että kylki oli lopulta valkoisena kartena.”21
Koko pitäjässä tervahautojen paikkoja on löytynyt yhteensä 753, eniten eteläosassa Kauhajo
kea, Tervahaudat on rakennettu mieluimmin jokitörmille ja järvenrannoille, joihin asutuskin oli
keskittynyt. Näin tervahaudan hoito ja tervan kuljetus olivat helpompaa kuin kaukaisilla metsäsaroilla, joissa monissa kuitenkin oli tervahautoja. Lähistöllä oli saatavissa silloin myös vettä pa
loturvallisuuden varmistamiseksi.22Jos pintavettä ei ollut saatavissa, saatettiin kaivaa suurimpien
vakinaisten tervahautojen lähelle hyvä kaivo. Monet vanhat tervahaudat olivat vielä muutama

Paulaharju: "Kokonaiset kankahat paistoivat valkoisina, kun sadat, tuhannet männyt oli nyljetty kuorettomiksi. Neljä
kin kesää puut saivat puskettaa pihkaa, että kylki oli lopulta valkoisena kartena". Puut käsiteltiin näin tervanpolttoa
varten. Mitä enemmän pihkaa, sitä enemmän tervaa.
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Tervahautaa poltetaan Nummikoskella 1926. Henkilöt vas. Aleksi Nummijoki, Edvard Kangassalo, Matti Hietakangas,
Vihtori Haapamäki ja Matti Mannila.

vuosikymmen sitten selvästi maisemassa näkyviä, mutta ovat nykyisin metsittymisen ja peltomaaston muotoilun myötä vaikeasti tunnistettavissa.
Koska Kauhajoen maaperä oli suurelta osalta karua ja hallanarkaa, maanviljelyn rinnalle oli
kehittynyt 1700-luvun loppuun mennessä laajamittainen karjatalous, joka yhdessä ensi sijassa
tervanpolton, mutta myös salpietarin valmistuksen ja viinanpolton kanssa takasivat kauhajoki
sille riittävän elintason. Nälkää nähtiin vain poikkeustapauksissa. Kauhajoen edullinen sijainti
helpotti tuotteiden markkinointia. Erityisesti talollisten vauraus kohosi tervan polton ansiosta.
Tervasta saadut tulot käytettiin suureksi osaksi kulutukseen ja talojen ulkoiseen komeuteen.
Niinpä kaksikerroksiset ja puolitoistakerroksiset talot olivat yleistymässä. Suomen sodan aikana
poltetuista 34 päärakennuksesta kuusi oli täysin kaksikerroksista ja muutamat muut olivat puo
litoistakerroksisia.23 Tervanpoltto tarjosi paljon työmahdollisuuksia tilattomalle väestölle ja siten
oli omiaan vähentämään väkivaltarikollisuuden kasvua, jota ilmeni erityisesti sellaisilla alueilla,
joissa tervanpoltto oli nopeasti vähentynyt ja toimeentulo oli maanviljelyn varassa.24
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Korsholman eteläisessä voutikunnassa, Ilmajoen pitäjässä, Kauhajoen kappelissa sijaitseva Laturin tila
Israel Wänmanin piirtämässä tiluskartassa vuodelta 1760. Peltosarat sijaitsevat tiiviisti kapealla vyö
hykkeellä joen ja tien välissä, vain niemen kohdalla peltoalue laajenee leveämmäksi. Peltosarkojen
länsipuolella on aidatut "Isä Luhta" ja "Kalf Hage", vasikkahaka. Rakennukset sijoittuvat "Alanen vaini
on" ja Ylinen vainion" väliin, ja näyttävät muodostavan kaksi suojaista pihapiiriä. Muutama rakennus
sijaitsee erillään muista rakennuksista, joukossa voi olla palovaaran vuoksi kauemmaksi sijoitetut sau
na ja riihi. Kartassa näkyy myös Harjan niittyjä, Sorvarin hevoshaka sekä Kalalahden peltoja.
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Kaupunkitieksi kutsutaan Kauhajoella ikivanhaa tietä, joka kulkee pitäjän eteläosassa aina Keski-Suomesta saakka
Kristiinankaupunkia kohti. Sitä pitkin kulki rantaan tervaa, turkiksia, viljaakin joskus jopa voita ja palatessa kuormassa
oli kaupungintavaroita. Tie ylitti kuntien rajat, Ruovedellä esimerkiksi tiedetään reittiä käytetyn laivojen mastopuiden
kuljettamiseen rannikon veistämöille.

Suomen sodan tuhoista 1860-luvun nälkävuosiin
Suomen sodan tuhoista asutuksen, peltoalan ja väestön määrälliseen kasvuun
1860-luvun nälkävuosiin saakka. Eriarvoisuus lisääntyy erityisesti maata
omistamattomien määrän lisääntymisen ja suurtilojen kasvun myötä
Autonomian aika 1809-1917 oli ainutlaatuista aikaa siihenastisessa Suomen historiassa, yli sata
vuotinen rauhan aika, jolloin Suomi sai ensi kertaa itse määrätä sisäisistä asioistaan. Tosin läh
tökohta oli Kauhajoella Suomen sodan tuhojen takia erittäin huono. Elpyminen oli kuitenkin
nopeaa, sillä vainon aika oli isoonvihaan verrattuna lyhyt, eikä aiheuttanut yhtä pitkäkestoisia
vaurioita, velkaantumista ja viljelysten jäämistä rappiolle.
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Suomen sota 1808-1809 aiheutti monenlaista tuhoa Kauhajoella. Oskar Blomstedt kirjoitti tapahtumista 1862 kirjan,
jonka kustansi turkulainen J. W. Lillja. Kauhajoen Suojeluskunta kustansi 1933 uuden painoksen teoksesta, jonka kansi
näkyy kuvassa.

Suomen sota 1808-09 aiheutti Kauhajoella suuria tuhoja, kirkko ja kolmasosa manttaaliin
merkityistä taloista oli poltettu kostoksi venäläisten kuormaston ryöstöstä Harjankylässä. Suuri
osa karjaa oli teurastettu sotaväen tarpeisiin. Asukkaiden oli piileskeltävä parin kesäkuukauden
ajan syrjäisissä torpissa ja piilopirteissä. Tänä aikana pidettiin perimätiedon mukaan hartausti
laisuuksia Kirkkokalliolla Keevelintien varrella. Vainoajoista muistuttavat myös useat muisto
merkit Kauhajoella käydyistä taisteluista ja kahakoista sekä Päntäneellä sijaitsevat Piilopirtinmäki ja Pakokallio, jonne kylän asukkaat pakenivat mellastavia kasakoita. Muistot näiltä ajoilta ovat
säilyneet vahvoina kauhajokelaisessa kansanperinteessä.25 Elämä oli aloitettava melkein alusta ja
rauhanajan ensimmäiset vuodet oli käytettävä tuhojen korjaamiseen. Vasta sitten voitiin ruveta
maatalouden kehittämiseen, joka jatkui sitten entistä suuremmalla voimalla uudisraivauksena ja
-asutuksena, kydöttämisenä sekä talojen halkomisina ja torppien perustamisina. Suomen sodan
aiheuttama väestönvähennys tuli Kauhajoella pian korvatuksi ja väkiluku alkoi nopeasti kasvaa
korkean syntyvyyden ansiosta. Tosin 1860-luvulla väkiluvun lisäys lähes pysähtyi nälkä- ja tautivuosien aiheuttaman korkean kuolleisuuden takia. Erot väestöryhmien sosiaalisessa asemassa
alkoivat lisääntyä. Talollisten määrä kasvoi vuosina 1810-70 vain 79 hengellä ja samaan aikaan
torpparien, mäkitupalaisten ja itsellisten sekä renkien ja piikojen määrä kasvoi yli 1200 hengellä.26
Vuonna 1826 vapautettiin soiden polttoviljely ja raivaaminen Ruotsin vallan aikaisista kielloista.
Niinpä kytösavut rupesivat nousemaan Kauhajoen soilta ja raivioilta. Pellot ja kydöt laajenivat
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nopeasti. Kun Kauhajoella oli ollut Ruotsin vallan lopulla peltoa noin 400 hehtaaria, viljelysala
vuonna 1881 oli jo 4 500 hehtaaria eli se oli kasvanut 70 vuodessa yli kymmenkertaiseksi. Keski
määrin taloa kohti viljelysmaata oli noin 20 hehtaaria. Lisäksi oli luonnonniittyä yhteensä suun
nilleen saman verran. Eniten viljelysmaata oli Aronkylän taloilla, keskimäärin 29 hehtaaria taloa
kohti. Lisäksi kylässä oli paljon niittyjä ja metsää. Vähiten viljeltyä oli Hyypän, Päntäneen ja
Nummijärven taloilla, noin 12 hehtaaria taloa kohti. Nummijärven talojen elinkelpoisuutta lisä
sivät runsaat metsät. 1800-luvun alussa pantiin alulle useita järvien kuivatushankkeita, Kauhajärven, Ohmerojärven, Ylimysjärven ja Ikkeläjärven, jotka lisäsivät Kauhajoen niittymaita noin
500 hehtaaria.27
Väkiluvun kasvun ja maatalouden kehittymisen myötä kauhajokelaiset pyrkivät yhä voimak
kaammin irrottautumaan Ilmajoen emäseurakunnasta. Omaa seurakuntaa anottiin jo vuonna
1804, mutta tuomiokapituli esti hankkeen. Suomen sodan tuhojen korjaamisen jälkeen halu ir
tautumiseen edelleen voimistui ja myös ilmajokiset rupesivat kyllästymään niihin velvollisuuk
siin, joita heillä oli laajan seurakunnan syrjäisiä kappeleita kohtaan. Niinpä Ilmajoen seurakunta
ehdotti 1840-luvun puolivälissä emäpitäjän jakamista kolmeksi. Nyt tuomiokapituli puolsi han
ketta, mutta senaatti hylkäsi sen muotovirheen vuoksi. Asia otettiin uudelleen esille kappelikokouksessa vuonna 1857, jolloin päätettiin anoa oman seurakunnan perustamista. Irtautuminen
omaksi seurakunnaksi toteutui käytännössä monista syistä johtuen vasta vuonna 1884.28
Kunnallinen itsenäisyys tuli ensi kerran esille vuonna 1865 kappelikokouksessa Kauhajoella
ja pitäjänkokouksessa Ilmajoella, jossa Kurikka ja Kauhajoki ilmoittivat kumpikin haluavansa
oman kunnallishallinnon. Itsenäisestä kunnallishallinnosta päätettiin vuoden 1867 syksyllä, jol
loin koettiin vuosisadan pahinta nälänhätää. Tärkeimmäksi tehtäväksi tulikin köyhäinhoidon
järjestäminen, joka siirtyi kirkolta kunnalle ja siellä kunnallislautakunnan vastuulle. Kunnalli
sen itsehallinnon syntyvaihetta vaikeutti työnjaon selkiintymättömyys kunnan ja seurakunnan
välillä. Kaikkia Ilmajoen suurpitäjälle kuuluneita tehtäviäkään ei saatu heti sovitetuksi uuteen
hallintoon.
Kauhajokelaisille oman kunnallishallinnon (1865) ja seurakunnan saaminen (1858, käytän
nössä 1884) merkitsi huomattavaa arvon nousua ja itsetunnon kasvua. Nämä taas olivat omalta
osaltaan innoittamassa niihin moniin taloudellisiin, yhteisöllisiin ja henkisiin rientoihin, jotka
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Kauhajoella virisivät.29 Nyt saatiin ohjat omiin käsiin
oman kunnan ja seurakunnan kehittämiseksi oman paikallisen tietämyksen perusteella eikä
Kauhajokea enää kohdeltu suuren emäseurakunnan kaukaisena kappelina.
1860-luvun katovuodet aiheuttivat vuosisadan pahimman nälänhädän, joka oli pahimmil
laan vuosina 1867-68. Kauhajoellakin liikkui paljon kerjäläisiä niin omasta kunnasta kuin muu
altakin, varsinkin Pohjois-Satakunnasta ja Järviseudulta. Oman kylän köyhien ja kerjäläisten
hoitaminen jäi Kauhajoella kinkerikuntien huoleksi. Kylän sairaat ja nälkiintyneet kerättiin pa
himpaan aikaan yhteen taloon, jossa heitä ruokittiin. Koko pitäjän ja naapurikunnista tulevien
kerjäläisten huoltamisesta vastasivat Yli- ja Ala-Knuuttilan talot. Hätäaputyömaista tärkein oli
Tokerotien rakentaminen, josta palkka maksettiin kruunulta saaduilla jauhoilla.30 Tokerotiestä
tulikin myöhempinä aikoina suurten nälkävuosien symboli, mutta muistot nälkävuosista elävät
kansanperinteessä vielä tänäkin päivänä.
Nälän ja puutteen torjuminen oli ylivoimainen tehtävä paikallisin voimin. Niinpä Kauhajoen
kuusituhantisesta väestöstä kuoli kahden pahimman vuoden aikana yhteensä 1097 henkeä. Kuol
leisuus oli vuonna 1868 Ilmajoen seurakunnassa suhteellisesti suurinta koko maassa.31 Liikkeellä
olevat kerjäläiset levittivät tauteja ja nälästä kärsineiden vastustuskyky oli heikko. Pahin hätä
voitettiin toukokuussa 1868, kun meri suli ja Venäjältä tuotiin jauhoja ja siemenviljaa. Nälkä oli
lopullisesti ohi vasta syksyllä 1868. Elpyminen tapahtui aluksi hitaasti, mutta 1870-luvulla sitäkin
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Tokerotienä tunnetaan Kauhajoelta Jalasjärven (Jokipii) ja Peräseinäjoen kautta Alavudelle menevä seututie (tie no
672). Tämän itä-länsi suuntaisen väylän läntinen osuus Kauhajoki-Peräseinäjoki rakennettiin suurten nälkävuosien
aikana 1860-luvulla, tämä osuus valmistui vuonna 1867.
Rakentaminen tapahtui sen ajan hätäaputyönä. Työväkeä tuli Kauhajoelta ja ympäristökunnista, tien vaikutus
alueelta, kauempaakin. Heitä oli perheittäin. Palkka työstä maksettiin päivittäin ja palkkana oli jauhoja. Ihmiset se
koittivat jauhot työmaalla veteen ja aterioivat heti. Ruoka oli jauhoista, kylmää puuroa, tökeröä. Tästä tuli tien nimi,
Tokerotie. Ruoan laadusta ja jatkuvasta nälästä johtuen rakentajien kuolleisuus oli suuri.
Tien rakentajille on pystytetty muistomerkit. Ensimmäinen on Jalasjärvellä Taivalmaassa, Kauhajoelta mentäessä
tien oikealla puolella noin kilometri ennen Tampere-Seinäjoki rautatietä. Muistomerkistä päätellen se on tehty jo
tietyön aikana. Paljon myöhemmin pystytetty, Kauhajoki-Seuran teettämä muistomerkki sijaitsee Kauhajoella Aronkylässä, Havusen tilan pihapiirissä.
Aronkylän liikenteeiiinen asema alkoi vahvistua Tokerotien valmistumisen jälkeen kun oli saatu uusi itä-länsisuuntainen yhteys.
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Kuva Kauhajoen museossa olevasta hirsiladosta, jonka hirret on saatu pettuleivän ainekseksi kuorituista hirsistä.

ripeämmin. Kuitenkin vielä vuonna 1879 Kauhajoella oli huomattavasti enemmän köyhiä kuin
naapurikunnissa.32
Kauhajoen väkiluku oli Ruotsin vallan lopulta vuoteen 1881 lisääntynyt nelinkertaisesti. Vaik
ka peltoala oli kasvanut suhteellisesti enemmän, tuotto oli edelleen heikko, koska viljelymenetel
mät olivat pysyneet vanhanaikaisina, kesannoinnin ja karjanlannan varassa. Se riitti normaalivuosina tyydyttämään kauhajokelaisten viljantarpeen, mutta katovuosina ruuasta oli puutetta.
Soiden viljely oli vielä vuonna 1881 vähäistä, sillä vain 49 taloa sai siitä satoa, niistäkin useimmat
vain murto-osan vuodentulostaan. Taloissa harjoitettiin monipuolista maataloutta. Tavoittee
na oli omavaraisuus ja myytäväksi tuotettiin lähinnä viljaa ja voita. Karjanhoidolla oli edelleen
vankka asema, mutta maidon tuotto heikko, koska karjaa pidettiin lähinnä lannan saatavuuden
turvaamiseksi ja koska sitä ruokittiin pääasiassa vain niityiltä saaduilla heinillä. Suurimmat nau
takarjat olivat Ala- ja Yli-Knuuttilassa, mutta myös Äijälässä ja Kaarlelassa oli monikymmenpäi
set lehmälaumat. Keskimäärin taloissa oli 13-14 lehmää, niistäkin osa torppareiden navetoissa.33

Harjankylän Marttilan 5/32 manttaalin taloja sen tuotanto 1881:
Viljeltyä maata oli 30 hehtaaria ja luonnonniittyä noin 10 hehtaaria, metsää 116 hehtaaria sekä yli 230 heh
taaria joutomaata. Ruista oli kylvössä 5 hehtaaria, ohraa 3,5 hehtaaria, samoin kauraa. Perunoita istutettiin 5
hehtaaria. Marttilassa käytettiin nelivuoroviljelyä ja talossa oli kaksi torppaa. Vuodentulona talo sai 40 tynny
riä rukiita (yksi tynnyri viljaa noin 165 litraa), 50 tynnyriä ohria, 50 tynnyriä kauroja ja 85 tynnyriä perunoita.
Lisäksi korjattiin 5 tynnyriä nauriita ja 6 leiviskää (leiviskä on 8,5 kg) pellavia. Sato riitti elättämään talon väen
ja muiden talon ruuissa olevien lisäksi 7 hevosta, varsan, sonnin ja 20 lehmää, 8 vasikkaa, 20 lammasta, sian
ja kymmenen kanaa.34
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YLÄKUVA TUOMO HAVUNEN, ALAKUVAT TATU SILTANEN

Vuonna 1864 valmistunut kauhajokelaisen kirvesmiestaidon mestarinäyte, viljamakasiini, johon kauhajokelaiset va
rastoivat veroiksi luovutetun viljansa.35Taloa ei ole enää myöhemmin tarvittu tähän tarkoitukseen, koska verot ruvet
tiin suorittamaan rahana. Vuonna 1944 rakennusta käytettiin "asekätkönä", johon varastoitiin aseita maan miehityk
sen varalta, mitä pelättiin rauhanteon jälkeen. Nykyisin talossa on kotiseutumuseon tavaraa. 1800-luvun alkupuolella
vallalla olleen empire-tyylisuunnan piirteet antavat rakennukselle arvokkaan ilmeen. Huomionarvoista on julkisivu
jen symmetrinen sommittelu, päätykolmio-aiheet sekä runsas räystäänaluslistoitus. Makasiini sijaitsee Päntäneelle
menevän maantien varressa Hakasivuntien risteyksen tuntumassa.
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KEIJO JAAKOLAN KOKOELMA

Maaseudulla voitiin 1879 jälkeen elinkeinovapauslain ansiosta harjoittaa tietyin ehdoin vapaasti kaup
paa, käsityötä ja teollista toimintaa. Kuvassa Kallion kauppa Könnössä 1913. Henkilöt ovat Leander ja
Aino Kallio, Hulda ja Elina Niemelä ja naishenkilö Ranta-Panula. Pelkistettyyn rakennukseen tuo ajan
mukaisuutta moniruutuiset jugend-ikkunat sekä sisäänkäynti rakennuksen kulmassa.

Nälkävuosista ensimmäiseen maailmansotaan
Elinkeinojen voimakas kehitys. Maatalous uudistuu. Eriarvoisuus kärjistyy erityisesti
maanomistajien ja maattomien välillä. Rahatalous alkaa voittaa alaa.
Sääty-yhteiskunta murenee. Yhteisöllinen toiminta voimistuu. Lakeudet syntyvät.
Nälkävuosien jälkeen Kauhajoen väkiluku lähti nopeaan kasvuun, syntyneisyys pysyi korkeana
ja kuolleisuus väheni. 1870-luvulta lähtien väkiluvun kasvua vähensi kuitenkin siirtolaisuus, joka
oli suurimmillaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina. Vuosina 1870-1914 Kauhajoel
ta lähti pysyvästi siirtolaiseksi, yhteensä 3608 henkeä, mikä on keskimäärin 80 henkeä vuodessa.
Asukasluvun nopea kasvu jatkui kuitenkin aina 1920-luvulle asti suuren luonnollisen väenlisäyksen ansiosta. Vaikka syntyvyys keskiväkiluvusta laskettuna väheni 1800-luvun loppupuolella,
myös kuolleisuus väheni terveydellisten olojen paranemisen myötä.36
Siirtolaisuus johtui perimmiltään liikaväestön syntymisestä, koska uusia toimeentulomahdol
lisuuksia tarjoutui vain rajoitetusti, tiloja halkomalla, torppia ja mäkitupia perustamalla. Maata
louskin alkoi koneellistua, jolloin työvoiman tarve väheni. Parempia oloja hakevan oli lähdettävä
Kauhajoelta, usein Amerikkaan, joka nuorten aikuisten mielissä kangasteli kultamaana ja jonne
niin moni oli jo aiemmin lähtenyt "puuveitsellä kultaa vuolemaan”. Monet palasivat takaisin ja
jotkut jopa pystyivät säästöillään ostamaan itselleen oman tilan.
Koetun nälänhädän jälkeen Suomen takapajuinen maatalous alkoi nopeasti kehittyä, koska
haluttiin turvata riittävä elintarviketuotanto. Samaan aikaan myös muut elinkeinot rupesivat
edistymään vuonna 1879 säädetyn elinkeinovapauslain ansiosta. Nyt maaseutu tuli samaan ase
maan elinkeinojen harjoittamisessa kuin kaupungit. Maaseudulla voitiin tämän jälkeen tietyin
ehdoin vapaasti harjoittaa kauppaa, käsityötä ja teollista toimintaa, jotka kehittyivät tämän jäl
keen nopeasti.37 Toimeentulo ei riippunut enää pelkästään maaomaisuudesta tai virka-asemasta
vaan sen pystyi hankkimaan myös muilla elinkeinoilla.
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SIVUN PIIRROKSET SARI MANTILA

Peltoalan nopea lisääntyminen
Ensisijaisen tärkeää oli raivata lisää viljelysmaata. Niinpä viljellyn maan pinta-ala kasvoi kah
denkymmenen vuoden aikana kolminkertaiseksi niin, että peltoalaa oli vuonna 1901 yhteensä
14 547 hehtaaria, josta runsaat 9 000 hehtaaria oli omistusviljelmiä. Samanaikaisesti maanviljely
monipuolistui ja karjatalous tehostui voimakkaasti.38
Näin suuri ja nopea peltoalan kasvu saa hakea vertaistaan koko Suomessa. Raivauskelpoista maata ja halukkuutta sen raivaukseen oli runsaasti. Huomattava osa uudesta peltoalasta saa
tiin raivaamalla niittyjä. Samalla monet maisemallisesti merkittävät vanhat niityt, esimerkiksi
Kainaston, Harjannevan ja Lellavan nevaniityt hävisivät lähes kokonaan. Niittyjen kokonais
pinta-ala kutistui tänä aikana 5 000 hehtaarista runsaat 700 hehtaariin. Myös vilje
lykelpoisia nevoja kydötettiin ja raivattiin pelloiksi. Tänä aikana muodostui
nykyisen viljelymaiseman perusrakenne, jolloin noin kolme neljännestä
nykyisestä peltoalasta oli olemassa. Kylänäkymät avartuivat, pellot
ulottuivat molemmin puolin jokea entistä kauemmaksi ja pitem
mälle jokilatvoja kohti.39
Samuli Paulaharju kuvaa erinomaisesti kauhajokelaista
raivaustyötä: "Hurstimekko vain heilui lapaluilla ja kessunhaju sekaantui selkähöyryhyn, kun päntäläänen paiskeli
Parjakannevan takana ja Möykky möyrästi luomansa
rantamaita, kun Nummijärven äijä jyskehti Koihnannevalla ja Hyyppä rellesti pitkillä mettäperillään ja Ohmeronloukko ja Hangaskylä vääkästelivät suurilla kytöpelloillaan... Työtä tehtihin eikä ruraattu, työ miehen
hieroi ja sonsaret (kirput) kupitti”.40
Pellonraivaus oli ankaraa työtä. Oli välttämätöntä nauttia
siksi juomaleili oli tarpeen. Vanhankansan sanottiin laitta
makon leiliin, jotta sisältö pysyi viileänä.
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Kainastolla oli laajat niityt, joille saapui heinäväkeä myös naapuripitäjistä kuten Paulaharju41 kuvaa: "Heinaika
oli kovinta ja kiiruhinta työnaikaa - kaikkein enimmin Kainaastolla. Ladoissa asusteltiin ja nukuttiin...mutta
isoilla taloilla oli oikein luhtamajat, pienet majatuvat, ettei tarvinnut heinäladossa kellehtiä. Taivas kaartui
korkean sinisenä kumuna yli Kainaaston suuren nevan. Taivaan laidat olivat kaukana metsien takana.. Täällä
sinisen kupukaton alla ahertelivat sadat heinämiehet aamusta iltaan. Aamulla, kun aurinko nousi idästä, heinämiehet nousivat heinäladosta ja viikatteentikut alkoivat heti soitella. Päivällä siritteli heinäsirkka ja kiljui
vääränokkainen kuikka (kuovi).

Soiden raivaus perustui suurelta osalta kydönpolttoon. Se alkoi suon ojittamisella. Kun suo oli
kuivunut, seuraavana keväänä mahdollisimman varhain se kuokittiin raivattiin kannot ja äestettiin sitä mukaa, kun maa alkoi kestää hevosta. Kun päällyskerros oli kuivunut, se poltettiin. Sitten
maa äestettiin ja kylvettiin rukiille. Ensimmäisen sadon jälkeen viljely jatkui vuoroin kydöttämällä, kesantovaihe, ja vuoroin ruista kasvattamalla. Suota varottiin polttamasta liian monesti
ja liian syvälti. Yleensä otettiin 3-4 satoa, jonka jälkeen kytö jätettiin niityksi. Tämän jälkeen se
kydötettiin myöhemmin uudelleen, jos turvekerros oli tarpeeksi paksu.42
Kytöviljely sai aluksi osakseen paljon kritiikkiä, mutta 1800-luvun lopulta lähtien sitä ruvettiin
edistämään. Niinpä se oli yleistä koko Etelä-Pohjanmaalla aina ensimmäiseen maailmansotaan
asti. Maakuntaa kutsuttiinkin vielä 1900-luvun alussa osuvasti "Kytösavujen aukeaksi maaksi”.
Kytöviljelyssäkin ruvettiin siirtymään tehokkaaseen luonnonmukaiseen viljelyyn, jossa huo
lehdittiin luonnon omin keinoin kasvuvoiman säilyttämisestä ja parantamisesta. Kytömaita otet
tiin jatkuvaan viljelykseen savea levittämällä. Saveamiseen ryhdyttiin kun oli päädytty maatunee
seen mutakerrokseen. Näiltä ajoilta ovat peräisin Kauhajoen lukuisat savikuopat, "saviprunnit”.
Kytöviljelmistä kehittyi ajan oloon vuoroviljelyssä olevia peltoja, jolloin rukiin tilalle kylvettiin
yhä runsaammin kauraa ja luonnonheinä vaihtui kylvöheinäksi. Samalla kiinnitettiin huomiota
SARI M AN TILA
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PEN TTI KAKKORI

Kaksi prunnia Savikylässä. Kytömaiden saveamiseen ryhdyttiin maan jatkuvan viljelyn mahdollistamiseksi. Vieläkin
pelloilla on näkyvissä isoja savenottokaivoja, saviprunneja. Niitä saatettiin käyttää myös laiduntavan karjan juottami
seen, pyykinpesuveden ottamiseen ja jopa uimiseen.

ojitukseen ja alettiin siirtyä ruutujaosta pitkänomaisiin, säännöllisiin sarkoihin varsinkin, kun
kääntöaurat alkoivat tulla käyttöön.43
Paulaharju kertoo kytömaan saveamisesta: "Kaivettiin savi nevan laitapuolesta ja vedettiin
pellolle. Kahdet, kolmet miehet köykittivät savikruuvas ja loivat kuormia, kolmet, neljät hevoset
niitä vetivät, pojanklopit ajoivat ja kaatomiehet keikuttelivat. Jo saatiin savea, sinistä pehmoosta
pikleeriä, kytömaille kaksinkin sadoin kuormin päivässä, kahdet rarit joka saralle melkein kuor
ma kuormaan kiinni. Oli suuri kytömaa savettavana - viikkoja kesti viisin, kuusin. Oli isolla
nevalla toisiakin savenajajia. Kuului pauke tuolta ja täältä sekä kulujen kilkatus ja rekien rohina.
Ison nevan kevättalvisilla hangilla oli suuri työnjuhla, kytökasan savipäivät. Lumiset pellot tohmerrettiin sekaisin ja peitettiin sinisenharmailla kuupanoilla. Koko kytömaa, koko neva tuoksui
maanalaiselta. Suuri mannunväki, tuhansia vuosia pimeässä piileskellyt, oli ajettu päivännäköön
antamaan apua kontoiselle turpeelle jumalanviljaa varten. Elävänä se hetken höyrysi ja puhalteli
syvyyden henkeä - jo torkahti kirkkaassa jumalanilmassa ja jäi odottamaan kevättä”.44
Soiden ja niittyjen viljelykseen ottamisessa oli tärkeätä kuivatus. Aluksi työ tehtiin lapiol
la, mutta 1800-luvulla oja-aurat tulivat käyttöön Kauhajoellakin kuten yleensä koko Etelä-Poh
janmaalla. Ojitukseen kiinnitettiin suurta huomiota. I. K. Inha kuvaa 1900-luvun alkupuolen
Etelä-Pohjanmaan maisemia: "Ajaessaan maantietä näitten lakeuksien poikki matkustaja ihaillen
katselee niitä valtavia, kilometrejä pitkiä, kauniisti viillettyjä ojia, jotka niitä jakavat ja kuivana

95

pitävät. Mielihyvällä vaeltaja näkee pohjalaisen työmiehen työmaillaan. Tarmolla ja sitkeydellä
hän avaa valtavan laskuväylän suon poikki. Valtaväylästä hän avaa sivuojia ja maan kasaudut
tua lähtee sitä muokkaamaan ja saveamaan.... Matkustus Pohjanmaalla jättää mieleen omituisen
rohkaisevan vaikutuksen. Täällä ei painosta sama alakuloinen toivottomuus kuin semmoisissa
metsäseuduissa, missä metsät on myytyjä asutus ränsistynyt”.45
Kauhajoella osattiin todella kaivaa suoria ojia. Kun läänin maaherra tuli Kurikasta Kauhajoen
maatalousnäyttelyyn vuonna 1876, hän oli matkan varrella pannut merkille Iso-Kuutin erittäin
suorat kesantomaan ojat. Maaherra oli sitten myöhemmin paikkakunnan isäntämiehiä tavates
saan kysynyt Iso-Kuutilta: "Kasvaako ruis paremmin, kun on niin suorat ojat?”. Isäntä oli vastan
nut: ”En tiedä, kun en ole koskaan väärillä ojilla koittanut”.46
Kustaa Vilkuna kuvaa suon raivausta näin:47 "Tottuneet ammattimiehet ojurit, kaivavat pii
lun, kirveen ja lapion avulla viivasuoria laskuojia yhä kauemmaksi rannattomille nevoille. Kun
maaperä hiukan kuivuu,... tulee kuokkamies perässä. Terävällä aseellaan hän lohkoo mättäät
ja pienet puut juurineen komeina levyinä irti maasta... Vanhoja muinoin soistuneiden puiden
kantoja ja juuria nousee summittain maasta. Tarvitaan kuokan lisäksi kirvestä ja kankea ja ennen
kaikkea voimaa ja taitoa, ennen kuin monihaarainen jättiläiskanto on saati irti maasta ja nostettu
mahtavaan kekoon”
"Pois aurinko painui, lankesi ilta,
jäi taivahan rannalle säihkyvä silta,
mut kaukaa korven tummuvan yöstä
soi laulu ihmisen työstä”
Eino Leino, Painuva päivä: runoja. Kirja, Helsinki 1914

Kauhajoella, kuten yleensä koko maassa, säätyläisten viljelemät tilat, Ala- ja Yli-Knuuttila,
Kaarlela ja Hautaniemi olivat kehityksen kärjessä ja myös vauhdittivat maatalouden edistymistä
koko pitäjässä. Tärkein vaikutus maatalouden kehittämiseen oli edellä mainittujen tilojen omis
tajilla Johan Frösenillä, Johan Bernhard Sjöbergillä, Borneman Lundbyellä sekä C.W. von Schantzilla. Aivan ensimmäinen suoviljelijä Kauhajoella oli kuitenkin pappi Frans Henrik Hällfors, joka
1870-luvulla raivasi esimerkiksi Rojunevalla Hällforsin kydön. Johan Frösenin vaikutuksesta
Vaasan läänin maanviljelysseura järjesti useita neuvonta- ja valistustilaisuuksia, kokouksia ja
näyttelyitä, joissa suuri yleisö voi tutustua maatalouden uudistuksiin.48
Painopistettä siirrettiin ennen kaikkea karjatalouteen, koska kotimainen rukiinviljely ei pys
tynyt kilpailemaan Venäjältä tuodun halvan viljan kanssa. Niinpä lypsykarjatalous nousi pääelin
keinoksi ja karjamäärä moninkertaistui. Havaittiin, että pienempi, mutta hyvin ruokittu karja
oli peltoviljelyn kannalta edullisempi kuin suuri, mutta huonosti ruokittu karja. Siksi ruvettiin
siirtymään vilja-heinä-kesanto -vuoroviljelyyn, jolloin pelloilla ruvettiin leipäviljan ohella vilje
lemään rehuksi kauraa, kylvöheinää ja rehukasveja. Pelto jätettiin välillä laitumeksikin.49 Ruis
rupesi menettämään 1880-luvulta lähtien valta-asemaansa kauralle ja kylvöheinälle, jolloin kau
rasta tuli merkittävä myynti- ja vientituote. Harjoitettiin luonnonmukaista viljelyä ja peltojen
kasvukyvyn säilymisestä pidettiin huolta. Peltojen tuottoa kasvatettiin ojittamalla ja saveamalla.
Sjöberg aloitti myös peltojen salaojituksen, mikä herätti suuria epäluuloja talonpoikaisväestön
keskuudessa. Suurta huomiota kiinnitettiin myös lannoituksen kehittämiseen. Valmistettiin sekalantaa, jota saatiin lisäämällä karjanlantaan multaa, turvetta ja havuja. Lisäksi käytettiin luujauhoa, tuhkaa, kalkkia ja kalia.50

SATU V IITAM Ä KI

KAUHAJOEN MUSEO

Pellon kuivatus oli tärkeää. Tässä on kahdeksan hevosvoimaisen tehokkaan ojakoneen jälkeä Ratikylän alkupäässä
Kauramaan (Toivakan) tilan pellolla.

Maataloudessa otettiin 1870-luvulta lähtien käyttöön useita teknisiä uudistuksia, kuten kääntöaura sekä niitto- ja puimakoneet.51 Voidaan väittää, että "kotkaksi” sanotun tehokkaan, alun
perin skotlantilaisen, kääntöauran käyttöönotto oli avainasemassa maatalouden uudistuksessa.
Se teki mahdolliseksi maan kunnollisen muokkaamisen, luonnonniittyjen ja kedon kyntämisen
sekä heinä- ja viljakasvien vuorottelun ja kesannoinnin vähentämisen. Kääntöaura ja kolmivuoroviljely levisivät usein käsi kädessä, mutta käyttö levisi auran kalleuden ja tavallisten talonpoi
kien epäluulojen takia hitaasti.52 Vielä 1950-luvullakin kutsuttiin tällä mallilla kyntämistä ”kotkaamiseksi”. Niitto- ja puimakoneet vuorostaan helpottivat korjuutyötä, mutta niitäkin hankki
vat käyttöönsä aluksi vain säätyläiset.
Karjatalouden kehittämisessä oli tärkeätä maidon jalostaminen. Vanhan tavan mukaan kerma
oli kuorittu lusikalla maitoastioista. Tällä menetelmällä valmistettiin voita useissakin pikkumeijereissä. Vasta separaattorin käyttöönottaminen 1880-luvulla teki mahdolliseksi voinvalmistuksen teollisessa mittakaavassa, ja Kauhajoelle ruvettiin perustamaan entistä suurempia meijereitä.
Suurin meijeri rakennettiin Kattilakosken sillan viereen Aronkylän ja kirkonkylän välille. Tämän
lisäksi pienempiä osuusmeijereitä perustettiin Päntäneelle, Hyyppään ja Nummijärvelle.53
Maataloudessa ruvettiin 1800-luvun loppupuolella siirtymään enenevästi rahatalouteen.
Muutosta vauhdittivat tervanpoltosta ja voin myynnistä saatavat tulot sekä sahateollisuuden
laajenemisen ansiosta lisääntyneet metsänmyyntitulot. Tervanpoltto jatkui Kauhajoella paljon
pidempään ja laajempana kuin Kyrönjoen alajuoksulla ja oli vielä pitkään 1800-luvullakin ylivoi
maisesti tärkein rahalähde. Rahaa tarvittiin niin rakentamiseen kuin raivaamiseenkin ja myös
koneiden ostoon maatalouden koneellistumisen myötä.54
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VILHO KUUSELAN ARKISTO

Karjatalouden kehittyessä maidon tuotanto lisääntyi. Ryhdyttiin perustamaan meijereitä, suurin rakennettiin Kattilakosken sillan viereen Aronkylään ja pienempiä osuusmeijerejä tuli Päntäneelle, Hyyppään ja Nummijärvelle. Isoilla
tiloilla oli ollut jo tätä ennen omat meijerit. Kuvassa Nummijärven meijeri, joka on sijainnut kylän kaupan kohdalla,
vastapäätä kauppaa.

Sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa
Kuilu maata omistavien ja omistamattomien välillä oli Suomessa kasvanut 1800-luvun loppuun
mennessä erittäin suureksi. Ongelmat kärjistyivät Etelä-Suomen kartanoalueilla.55 Erot eivät
Kauhajoella revenneet niin suuriksi kuin Etelä-Suomen kartanoalueilla, mutta ne olivat paljon
suuremmat kuin yleensä Etelä-Pohjanmaalla ja Ilmajoen kihlakunnassa, joissa torpparien suh
teellinen määrä oli huomattavasti pienempi ja suurtiloja oli vähemmän. Kauhajoella torppien
määrä kasvoi koko 1800-luvun ajan nälkävuosien aikana 1860-luvulla tapahtunutta pientä vä
henemistä lukuun ottamatta, jolloin monet torpparit eivät pystyneet hoitamaan velvoitteitaan
ja torppa joutui talon haltuun. Torppien lisääntyminen kiihtyi 1870-luvulla, jolloin Kauhajoella
perustettiin noin 250 torppaa.56
Torppia oli paljon etenkin suurtiloilla. Ala-Knuuttilassa oli 1900-luvun alussa yli 40 torp
paa ja kummassakin pappilassa lähes 30. Etelä-Suomen kartanoalueilla torppareita kohdeltiin
kuitenkin huomattavasti ankarammin ja myös torppien kontrahtiehdot olivat paljon kovemmat
kuin Kauhajoella, jossa torppien taksvärkit vaihtelivat parista viikosta 10-12 viikkoon vuodes
sa. Yleinen taksvärkki oli yksi päivä viikossa, mutta Etelä-Suomen kartanoissa taksvärkkipäiviä
saattoi suurissa torpissa olla viikossa jopa kuusi, joiden lisäksi oli lukuisia apupäiviä ja lisära
sitteita. Myös Kauhajoen suurtilojen torpat oli perustettu paljon selvemmin työvoiman saantia
varten kuin talollisten torpat, ja kontrahdit olivat ehdoiltaan kovempia. Kauhajoella torpparien ja
talollisten väliset ristiriidat jäivät silti yksittäistapauksiksi ja torpparien ja isäntäväen välit säilyi
vät yleensä hyvinä; isäntäväki ja taksvärkkiä tekevät työmiehet söivät samassa pöydässä ja hyvää
työmiestä pidettiin arvossa.57
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Kauhajoella oli vuonna 1901 kaikkiaan 409 maanomistajaruokakuntaa ja lähes 1200 vuokraviljelmäruokakuntaa. Omaa tilaa viljelevien hallussa oli keskimäärin noin 22 hehtaaria peltoa,
kun taas vuokraviljelmien keskikoko oli vain noin 4,5 hehtaaria. Pieniä vuokraviljelmiä, alle 5
hehtaaria, oli yhteensä 805 eli 2/3 osaa kaikista vuokraviljelmistä. Suurien tilojen vuokraviljeli
jöitä, lampuoteja, oli Äijälän ja Enon pappiloissa ja Kauran virkatalossa. Suurista taloista myös
Hautaniemi oli aluksi vuokralla.

Maanomistussuhteet (%)vuonna1901. Lähde: Gebhard1908
ruokakuntia
Maanomistajia
Vuokraajia
Ilman viljelyä

Kauhajoki
19
54
27

Ilmajoen kihlakunta
29
43
28

Vaasan lääni
28
36
36

Kauhajoenviljelmätruokakunnittainvuonna1901. Lähde: Gebhardt 1908
Peltoala
Alle 2 ha
2-5
5-15
15-25
25-50
50-100
yli 100
yhteensä

oma

vuokra

yhteensä

3
16
146
102
117
22
3
409

390
415
358
22
2
2
2
1191

393
431
504
124
119
24
5
1600

Huomiota herättää isojen, yli 50 ja jopa yli 100 peltohehtaaria käsittävien viljelmien suuri
osuus. Viljellyn maan osuus yli 50 peltohehtaarin tiloilla oli noin 17 % kaikesta viljellystä maasta,
joka ylittää huomattavasti muun Vaasan läänin (noin 7 %) ja koko maan (noin 9 %) osuudet. Kos
ka kaksi kolmannesta tiloista oli alle 25 peltohehtaaria, maanomistajien elintasoerot olivat suuret.
Tämä näkyi selkeästi esimerkiksi asuinrakennusten ulkonäössä ja koossa.
Knuuttilan ja Aron talot ovat olleet jo asutuksen alkuajoista lähtien suurempia kuin muut pi
täjän talot. Kuitenkin vasta 1800-luvun lopulla suuren raivauskauden aikana syntyi tunnettuja ja
taitavasti hoidettuja suurtiloja, joita voidaan kutsua kartanoiksi: Yli- ja Ala-Knuuttila, Kaarlela ja
Hautaniemi. Niiden kukoistuskausi jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Yksinomaan nämä raivauttivat
torppareillaan ja työntekijöillään peltoa yli 1000 hehtaaria.58 Suurtilojen olemassaolo Kauhajo
ella johtui ennen kaikkea ruotsinkielisen Kristiinankaupungin läheisyydestä, maan suhteellisen
halvasta hinnasta ja suuren pinta-alan omaavien tilojen saatavuudesta, runsaasta torpparien ja
työvoiman saannista sekä helposti raivattavan maan suuresta pinta-alasta. Edellä mainitut suur
tilat täyttävät yleisesti kartanoille tyypilliset piirteet: suuri tila, yli 100 ha, huomattavan suuri
ja rakennustaiteellisesti merkittävä asuinrakennus, isäntäväki on "herrasväkeä”, joka poikkeaa
elintavaltaan ja tasoltaan täysin ympäristön talonpoikaisesta väestöstä, on ruotsinkielistä ja seu
rustelee muiden kartanoiden isäntäväen ja muiden säätyläisten kanssa.59
Väestön sosiaalisessa asemassa oli suuria eroja. Parhaimmassa asemassa olivat tietysti maan
omistajat ja säätyläiset ja heidän jälkeensä lampuodit eli suurten tilojen vuokraajat, mutta heidän
lukumääränsä oli pieni. Seuraavina olivat torpparit, jotka viljelivät itsenäisesti vuokramaata ja
saivat siitä toimeentulon perheelleen. Vuokra maksettiin tavallisesti päivätöinä, "taksvärkillä”.
He saivat raivata uutta peltoa ja rakentaa tarpeelliset rakennukset. Vuokraehdot, samoin kuin
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torpan koko, vaihtelivat kuitenkin suuresti. Palkolliset olivat entisajan maatalousyhteisön liik
kuvin väestöryhmä, joka olivat suhteellisen turvatussa asemassa ja jolle oli tyypillistä pyrkimys
päästä ylöspäin sosiaalisessa asteikossa.60
Muut omassa asunnossa vuokramaalla asuvat ja vailla vakinaista työsuhdetta olevat tilatto
mat olivat mäkitupalaisia. Lainsäädäntöön mäkituvat tulivat vuonna 1762, jolloin talonisännät
velvoitettiin rakentamaan naimisissa oleville tai naimisiin aikoville palkollisilleen tilan alueel
le mäkitupia asumuksiksi. Pyrkimyksenä oli maataloustyöväestön asunto-oloja parantamalla
edistää syntyvyyttä ja työvoiman saatavuutta. Myöhemmin mäkitupalaiset rakensivat pirttinsä
vuokramaalle. Viljelysalaa sopimukseen ei kuulunut ollenkaan tai sitä saattoi olla korkeintaan
kaksi hehtaaria. Lisäksi joillakin oli lehmä tai kaksi. Mäkitupalaiset saivat elantonsa pääasias
sa ulkopuolisilla töillä; tilojen tilapäistyöntekijöinä tai käsityöläisinä ja työsuhteet olivat usein
lyhytaikaisia. Mäkitupalainen maksoi tontin vuokran yleensä taksvärkkinä. Mäkituvassa ja pie
nessä torpassa oli yleensä vain yksi huone ja porstua, myöhemmin pirtin jatkeeksi saatettiin tehdä
toinen huone. Pirtin lisäksi mäkituvissa saattoi olla myös muita rakennuksia. (Punkari 2002).
Mäkitupalaisten ryhmässä oli kuitenkin paljon vaihtelua. Usein mäkituvissa asuvat, tiettyihin
töihin harjaantuneet miehet ja naiset, esimerkiksi sepät, puusepät, suutarit ja teurastajat olivat
muiden mäkitupalaisten ja vuosipalkollisten yläpuolella sosiaalisessa asteikossa. Koturit oli vailla
vakinaista asuntoa majaillen vieraissa tuvannurkissa tai saunoissa ja oli selvästi huonommassa
asemassa kuin edelliset ryhmät. Alimpana sosiaalisessa asteikossa olivat ruotuvaivaiset ja pysy
västi sairaat.61
Samuli Paulaharju62 kuvaa tavallisten käsityöläisten, esimerkiksi seppien, karvarien, ränkimestarien ja rukkivarvarien asumista Kurikassa: "Pikku mökkipröttelöören ja mäkitupaan...
eläjiä useimmat olivat, taikka taas olivat koturia. Elää heidänkin piti, kun kerran elämään oli
pantu ja henki riepu huokui rinnassa, vielä mökin pihamaata kömisteli monta jalkaparia. Puoli
markkaa päivältä oli tavallinen palkka, kun he talossa tekivät töitään.” Kainastolaisia mökkejä,
joiden asukkaat olivat "käsityöläisten” alinta luokkaa, Paulaharju63kuvaa seuraavasti: ”.. .Sellaisia
kuppariämmien ja hierojamuorien pikkuisia savulta ja hieromavoiteelta haiskahtelevia nelisei
näisiä töllisköitä, joiden aakkunasta katseli punaanen palsami ja veheriäänen turkinpippuri.”
Elintasokuilu tulee selkeästi esille asumistasossa 1900-luvun alussa. Pienien, yksi huonetta,
käsittävien asumusten osuus oli runsaat puolet kaikista ruokakunnista ja lisäksi ilman erityistä
asuntoa olevien ruokakuntien, koturien, osuus oli noin 11 %. Toisaalta oli huomattavan paljon,
88, vähintään kuusi huonetta sisältävää asuntoa ja kolme jopa yli 20 huonetta käsittävää asuntoa.
Omalla maalla asuvia asunnon omistavia ruokakuntia oli vain 31 % ruokakunnista ja vuokraasunnoissakin asui noin 40 % ruokakunnista.

Kauhajoenruokakuntienasunto-olotvuonna1901. Lähde: Gebhard1910
ruoka
kuntia

ei erityistä
asuntoa

oma asunto
vuokramaa

oma asunto
oma maa

vuokrattu
asunto

2178

246

1072

668

860

Kauhajoenruokakuntienasuntojenhuoneidenlukumäärävuonna1901. Lähde: Gebhard1910
1

2

3

1117

405

177

4

-

5
145

6-9

10-19

20-

74

11

3
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HAUTANIEMI TANSKALAISISÄNNÄN TARMON KOHTEENA

Hautaniemen tila on sijainnut 4-5 kilometrin etäisyydellä Kirkonkylästä, Heikkilänkylässä, Möykkykylään vie
vän Harrintien alkupäässä. Isojaon mukaan tilan pinta-ala oli 654 hehtaaria.
Vuonna 1880 tuli tanskalainen Filip Julius Bornemann Lundbye vaimonsa Petrine Margrethe o.s. Böggildin kanssa ensin tilan vuokraajaksi ja kolmen vuoden kuluttua omistajaksi. Isäntä oli tullessaan 31 vuotias ja
emäntä häntä kaksi vuotta vanhempi.
Isäntää aikalaiset kuvasivat tarmokkaaksi toimen mieheksi. Myös virallisissa asiakirjoissa todetaan, että
Bornemann Lundbye oli vieraalla maaperällä saavuttanut pian täyden luottamuksen pitäjäläisten keskuudes
sa. Sanottiin, että hän oli järjestyksen mies, mutta myös itsevarma ja oman arvonsa tunteva.
Hautaniemessä oli peltoa tanskalaisisännän tullessa vajaa 20 hehtaaria. Pellonraivaus käynnistettiin ja
uutta peltoa tuli 25-30 hehtaarin vuosivauhdilla. Vuoteen 1888 mennessä uutta peltoa oli tullut 129 hehtaa
ria. Peitopinta-ala oli enimmillään tämän raivaajaisännän aikana noin 160 hehtaaria. Tilan tuotanto kasvoi ja
se taas vaati monenlaista mm. tuotantorakennusten suhteen. Tuli esimerkiksi iso navetta ja maidon jalostusta
varten oma meijeri.
Hautaniemessä oli Bornemann Lundbyen isännyyden aikana 70-päinen lypsykarja, joka oli isokokoista
musta-valkokirjavaa rotua, Ruotsista Skoonesta tuotua. Tilan työhevoset olivat vankkoja, raskaita ja hitaanoloisia ulkomaan rodun voiman pesiä. Herrasväen elämään liittyen tilalla tarvittiin myös parivaljakko läm
minverisiä, kevyitä, harmaita ajeluhevosia. Erikoista oli, että hevoset hoidettiin niin hyvin, että niitä varten
oli oma sauna. Siellä pari miestä karvalakit korvilla ja kintaat kädessä vihdalla kylvetti hevosia kolmannen
miehen lyödessä löylyä.
Tilan järjestyksenpitoa kuvaa, että esimerkiksi kevätäestyksessä omat ja torpparien hevoset ajoivat aina
samassa jonossa. Ruokakellon soidessa oli pysähdyttävä ja riisuttava hevonen siinä paikassa, missä se kellon
äänen kuuluessa oli.
Maatilan hoidon ohella Kauhajoen säätyläiset harrastivat vilkasta seuraelämää. Perheet vierailivat ahke
rasti toistensa luona. Säätyläisyyttä Bornemann Lundbyen perheessä kuvaa sekin, että viittä lasta varten oli
palkattu kotiopettaja, jossa tehtävässä toimi tanskalainen neitonen.
Tiedossa ei ole, miksi tanskalainen perhe tuli juuri tänne. Yritystä ja uskallusta piti olla, mm. siksi, että
tilan osto tapahtui kokonaan velkapääomalla.
Bornemann Lundbye viljeli Hautaniemeä vain kaksitoista vuotta. Hän myi tilan ja siirtyi Seinäjoelle os
taen sieltä Törnävän kartanon. Hautaniemi maksoi ostettaessa 17 000 markkaa kullassa ja myyntihinta oli
50 000 mk.
Myydessään tilan Bornemann Lundbye osoitti huomattavaa sosiaalista mielenlaatuaan. Kauppakirjaan
tuli ehto, että tilan torppareiden tuli saada olla torpissaan samoilla oikeuksilla kuin kaupantekoon saakka oli
noudatettu.
Lähde: Kirjoitus perustuu Aarne Palonkosken laajaan Hautaniemen maatilan vaiheita koskevaan artikkeliin, joka
on julkaistu Kauhajoen Kunnallislehdessä 1963.
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AUKEAMAN KUVAT KAUHAJOEN MUSEO

Sjöbergin ulkorakennuksia. Veikko Sjöbergin muistiinpanoista: Isonavetta, meijerin pääty, nuorenkarjan navet
ta, kaksi sikalaa ja ison heinäladon pääty. Sikojen kesäaitaukset lumen peittäminä.

HeikkiTaimi

ALA-KNUUTTILA SJÖBERGIN AIKAAN
Johan Bernhard Sjöberg syntyi tammikuussa 1853 Kristiinankaupungissa laivanvarustajan ja raatimiehen per
heeseen. Hän kävi muutaman vuoden Vaasan lyseota ja opiskeli sen jälkeen Mustialan maanviljelysopistossa
1869-1871. Opiskelun päätyttyä hän ryhtyi maanviljelijäksi, ensin Närpiössä ja sitten Kauhajoella.
Ala-Knuuttilan tila tuli hänen omistukseensa maaliskuussa 1874, ostajan ollessa 21-vuotias. Tilan pintaala oli 2640 ha, josta viljelysmaata vain noin 20 ha. Maa-alue oli yhtenäinen Lustilan kylästä Lellavan kautta
Kainastolle, aina Teuvan rajalle saakka.
Johan Sjöberg meni elokuussa 1875 naimisiin Karin Norrgärdin kanssa. Kun pariskunta aloitti Ala-Knuuttilan tilan hoidon, päähuomio kiinnitettiin pellon raivaukseen. Se toimi tehtiin ripeästi. Runsaassa kymmenes
sä vuodessa tilasta tuli pelto-alaltaan maakunnan suurin, pelto-alaksi tuli 756 ha. Ilman koneita suota kuokki
peräti 200 miestä ja näiden lisäksi oli viitisenkymmentä ojankaivajaa.
Raivaustyö on osoitus epätavallisen suuresta yritteliäisyydestä ja pelottomuudesta. Taloudelliset edel
lytyksetkään eivät olleet erikoiset, osto oli tapahtunut osin lainarahalla ja tilan tuotto kärsi hallavuosista.
Sjöberg luovutti osan raivatusta maasta torppareille. Kullekin tuli tavallisesti 5 ha viljelysmaata. Kah
dessatoista suurimmassa torpassa oli kussakin 20 lehmää ja 5 hevosta. Kaikkiaan torppia oli noin 70. Näillä
varmistettiin tilan työvoima.
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Johan Sjöberg ei tilaa hoitaessaan itseänsäkään säästänyt. Hänen päiväohjelmansa oli: aamulla klo 4 tallissa
hevosten ja valjaiden tarkastus sekä päiväkäsky miehille, klo 5 aamulypsyn seuraaminen navetassa, jonka
jälkeen meno meijerille, täsmälleen klo 9 isäntä tuli aamiaiselle, jonka jälkeen tapahtui miesten työmaan
tarkastus. Kello 12 oli päivälypsyn seuraaminen, kello 2 päivällinen ja kolmelta oli isäntä vuodenajan mukaisella
työmaalla. Päivällistauolla Sjöberg luki sanomalehden ja ammattilehtiä. Päivän töiden päätyttyä klo 8 isäntä tuli
illallispöytään. Sen jälkeen hän istui hetken perheen parissa, mutta jo klo 9 hän meni nukkumaan.
Kuvassa Sjöberg tyttärensä Hildingin kanssa.

Ala-Knuuttilan navetassa oli 160 lehmää ja 50 päätä nuorta karjaa. Karjanjalostus tapahtui suunnitel
mallisesti, jo silloin oli täällä friisiläisrotuisia lehmiä. Jos tilalle ostettiin eläimiä, ne tutkittiin ennen kauppaa
perusteellisesti. Tilan maito käsiteltiin omassa meijerissä ja voi myytiin Englantiin. Sika-ja lammastaloutta
harjoitettiin myös laajamittaisesti. Tilalla järjestettiin karjanhoitokursseja jo 1890 luvun lopulla. Viljelyssä
käytettiin karjanlannan lisäksi väkilannoitteita, joita haettiin Seinäjoelta hevosella. Tilalla oli niittokone 1892.
Suuri puimakone hankittiin 1897. Sen moottorina oli 24 hevosvoiman höyrykone. Sjöberg seurasi tarkasti
maatalouden kehitystä erityisesti Ruotsissa.
Puoliso Karin Sjöbergin erityisen mielenkiinnon kohteena oli puutarhan hoito. Hänen perustamansa piha
istutuksineen on hallinnut Kauhajoen Kirkonkylän maisemaa toistasataa vuotta. Ala-Knuuttilan puutarha oli
nähtävyys ja esikuva maakuntaakin ajatellen.
Sjöbergit luopuivat vuosisadan vaihteen jälkeen tilasta. Viljelysmaat myytiin kunnan välityksellä torp
pareille. Itsenäisiä tiloja syntyi yli 70. Vuonna 1910 päätilan osti Nestori Rauska. Sjöbergin omistukseen jäi
noin 20 ha viljelysmaata, se määrä, mikä tilalla oli omistuksen alkaessa. Tämä maa-alue siirtyi 1923 ja 1933
Kauhajoen kotitalouskoulun kannatusyhdistykselle. Oppilaitoksen toimesta tämän kauhajokelaisen kulttuu
rimaiseman hoitoa jatkettiin ansiokkaasti.

Lähde:
Kauhajoen kotitalousopisto 1920-1970, Mauno Kangasniemen kirjoitus Sjöberg'in aika Ala-Knuuttilassa.
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MUUTAMIA PIIRTOJA VON SCHANTZ-SUVUN ISÄNNISTÄ KAUHAJOELLA

Suvun juuret juontavat 1500-luvulle eteläsaksalaiseen Rothenburg ob der Tauberin kaupunkiin. Ruotsiin
suku asettui 1630-luvulla. Aatelisarvon virkamies Christian Schantz veljineen sai Ruotsin kuninkaalta vuonna
1693, vähän yli kolmesataa vuotta sitten. Edellä mainitun von Schantzin jälkeläiset tulivat Suomeen 1700-luvun lopulla.
Tuohon aikaan aatelisilla pojilla oli yleensä kaksi uravaihtoehtoa, virkamiehen tai upseerin työ. Von
Schantz tunnetaan sotilassukuna. Suomen sotaan 1808-1809 osallistui kuusi veljestä. Heistä yksi oli kaptee
ni Berndt Ludvig von Schantz, joka 1815 osti Kauhajoen Kirkonkylästä Yli-Knuuttilan lähes 2000 hehtaarin
maatilan.
Yli-Knuuttila oli suvun omistuksessa lähes sata vuotta. Toisena isäntänä isänsä Berndt Ludvigin jälkeen
oli Axel von Schantz. Kolmas isäntä oli Axelin poika, kunnallisneuvos Carl Wilhelm von Schantz, joka luopui
tilasta 1903.
Ensimmäinen von Schantz, Berndt Ludvig (1775-1853) oli sotilaskoulutuksestaan huolimatta innokas
maanviljelijä. Paljon aikaansa edellä hän oli esimerkiksi ehdottaessaan kirkon penkkijaon niin, että etupenkit
varataan nuorisolle, torppareille ja palvelusväelle ja isännät ja emännät saisivat paikkansa takapenkeistä.
Ehdotusta ei kukaan kannattanut.
Seuraava isäntä Axel Wilhelm (1814-1879) kävi Vaasan triviaalikoulun, aloitti opiskelun Helsingin yliopis
tossa keskeyttäen kuitenkin siellä ja ryhtyi kotitilansa isännäksi. Häntä kiinnosti metsät enemmän kuin pel
lot. Hänen ajallaan mielenkiintoinen yksityiskohta oli vaihe, jossa Axel olisi testamentilla luovuttanut tilasta
oman osuutensa Kauhajoen kunnalle. Tämä tapahtui 1878. Kunta ei lahjoitusta vastaanottanut. Päättäjät pel
käsivät maatilan hoitokustannuksia ja sitoutumista sen velkojen maksamiseen.
Kolmas isäntä Carl Wilhelm (1844-1924) sai 1879 velkaisen omaisuuden. Hän oli saanut hyvän maata
lousalan koulutuksen Ruotsissa. Hän aloitti liikemiesmäisesti perustaen sahan, kauppaliikkeen ja meijerin
maatilan yhteyteen. Hänen toimestaan tilasta myytiin osia muille isännille. Joulukuussa 1902 Yli-Knuuttilan
keskeisimmän maa-alueen ja siihen kuuluvat rakennukset osti Kauhajoen kunta.
A U KEA M A N KUVAT K A U H A JO KI-S EU R A N A RKISTO

Yli-Knuuttilan tilan päärakennus on valmistunut 1863 Axel von Schantzin isännyyden aikaan. Vasemmalla näkyy
palvelusväen asuinrakennus, nykyinen veteraanien perinnetalo.
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C.W. von Schantz oli aikalaisten mukaan karismaat
tinen aatelismies, puuhakas, hyvin vieraanvarainen.
Hän tuli erinomaisesti toimeen kaikkien ihmisten
kanssa.
Tunnusomaista kaikille kolmen polven isännille oli innokas osallistuminen yhteiskunnallisiin toimiin mm.
kunnan, seurakunnan ja maatalouden alalla niin omassa pitäjässä kuin maakunnallisestikin. Viimeisin isäntä,
Carl Wilhelm palkittiin 29.4.1889 kunnallisneuvoksen arvonimellä, ensimmäinen laatuaan Kauhajoella.
Kunnallisneuvos muisteli toimintaansa toukokuussa 1919. Kirjeessään opettaja J. Leppäselle hän mainit
see joitakin toimiaan, mm "olin myös kuvernöörin pyynnön mukaan kruunun puolesta pakkoluovutuskomitean jäsen rautatielinjalla Seinäjoen ja Kokkolan välillä". Von Schantz sanoo olleensa kokematon poikanovelo,
kun hänet valittiin uuden kunnallisasetuksen voimaantullessa kunnallislautakunnan ja vaivaishoidon ensim
mäiseksi esimieheksi 1.1.1868 alkaen. Ikää ei todella ollut liikaa, valittu oli 23 vuotias. Toimikauden alussa
keväällä 1868 Suomessa vallitsi ankara nälänhätä. Tästä von Schantz kirjoittaa: "Monta surullista tapausta
tältä ajalta muistuu mieleeni ja niistä hirmuisempi mitä sain nähdä koko nälkäaikana: Eräänä yönä tuotiin ns.
vaivaiskyytillä Hongonjoelta yksi vaimoja hänen noin arviolta 1 v. vanha lapsi, nämä saivat makoosijan talon
(von Schantz) vanhassa renkituvassa olkien päällä lattialla, jossa jo monta muuta vaivasta tätä ennen makasi.
Minä menin aamulla tupaan ja huomasin heti, että tämä vaimo oli kuollut ja lapsi makas suullansa hänen
rintansa päällä ja imi ahkerasti kuolleen äidin rintaa. Kun minä tästä rupesin puhumaan niin lapsi huomasi
minut, nosti päänsä ylös ja katsoi naurussasuin päälleni ja rupesi taas uudesta imemään. Kun sitte lapsi otet
tiin rinnalta pois, niin alkoi itkemään ja tahtoi vaan vieläkin imiä. Tämä oli minusta niin surkia näkemä, että
väkisinkin kyyneleitä vuoti silmistäni
Aikalaisten mukaan tämä viimeinen aatelinen isäntä Kauhajoella oli hyvin värikäs hahmo, suuri maail
manmies, puuhakas ja erinomaisesta vieraanvaraisuudestaan tunnettu. Hän antoi Kauhajoen seurapiireille
eloa ja loistoa, mutta tuli erinomaisesti toimeen alhaisimpienkin kanssa.
Lähteet:
Esitelmä von Schantz-suvun sukukokouksessa 2003 Kauhajoella
Pere, Kaarlo (1979) artikkeli Kauhajoen Joulu-lehdessä. Kauhajoki Seura ry
Ruismäki, Liisa (1987) Kauhajoen historia. Kauhajoen kunta ja seurakunta
von Schantz, C.W. (22.5.1919) kirje opettaja John Leppäselle
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Kaarlelan päärakennus loistonsa päivinä 1880-luvulla.

LauriHautamäki

KAARLELAN TILA

Kaarlelan tila Pantaneen kylässä nimettiin vuotuisveroluetteloon vuonna 1587. Vuonna 1653 tilan nimi mer
kittiin manttaaliluetteloihin, ja samalla aiempi nimi Pyy muuttui Kaarlelaksi. Tila on kokenut vaihtelevia
vaiheita vuosisatojen kuluessa kuten yleensäkin samaan aikaan perustetut tilat. Tilalla alkoi kuitenkin harvi
nainen loistoaika, kun vuonna 1860 tuli isännäksi Ruotsista muuttanut ruotsalainen rakennusmestari Johan
Frösen avioiduttuaan Ala-Knuuttilan tyttären Maria Aurora Forsmanin kanssa. Tilan pinta-ala oli yhteensä
noin 1500 hehtaaria, josta peltoa noin 8 hehtaaria. Peltoala laajeni uudisraivauksen ansiosta niin, että se oli
40 vuotta myöhemmin jo 280 hehtaaria. Frösen rupesi tarmokkaasti uudenaikaistamaan tilanpitoa ja valittiin
Vaasan läänin maanviljelysseuran aktiiviseksi jäseneksi. Hän esitteli esimerkiksi uusia viljelymenetelmiään
kesänäyttelyissä. Vuonna 1877 seura palkitsi hänen tilansa kokonaan hyvin hoidettujen tilain kilpailussa toi
sella palkinnolla. Frösen sai viljelyksistään myös muita palkintoja. Niinpä Kaarlelasta tuli jo 1860-70-luvuilla
eräänlainen mallitila, joka kulki edistyksen eturintamassa ja levitti uutta tietoa ympäristöönsä.
Johan Frösen hankki jo vuonna 1865 uuden skotlantilaisauran, joka teki mahdolliseksi maan kunnollisen
muokkauksen ja vuoroviljelyn sekä oli oiva väline niittyjen ottamisessa peltoviljelyyn. Hän järjesti myös kylä
läisille opastusta uuden auran käytössä.
Kaarlelassa otettiin käyttöön uudenaikainen vuoroviljelyjärjestelmä vuodesta 1872 lähtien. Vuorottelu
kesti 10 vuotta, kolmena ensimmäisenä vuotena viljeltiin viljaa ja muina vuosina perunaa ja juurikasveja sekä
timoteitä ja apilaa. Tämä vaati paljon peltoa, hyvän lannoituksen ja kunnolliset maatalousvälineet. Kaarlelas
sa oli puhdasrotuinen friisiläiskarja, jota ruokittiin kylvöheinällä ja karjakko piti karjanhoitokursseja torppa
reille. Käyntiin pantiin myös meijeri, mutta sen toiminta jäi lyhytaikaiseksi.
Johan Frösen kuten monet muutkin herrasviljelijät ja säätyläiset olivat heinänviljelyssä edelläkävijöitä,
sillä heillä oli varaa erilaisiin kokeiluihin. Hän oli Ruotsissa asuessaan tutustunut kylvöheinään ja kasvatti
sitä vuodesta 1864 lähtien. Tilalla viljeltiin myös juurikasveja. Frösen osti ensimmäisten joukossa koko EteläPohjanmaalla uuden niittokoneen, jolla niittämistä hän myös esitteli Kauhajoella pidetyssä uusien koneiden
näyttelyssä vuonna 1874. Hän innosti myös oman pitäjän ja myös naapuripitäjien viljelijöitä kylvöheinän
kasvattamiseen.
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Kaarleian isäntäväkeä viime sotien jälkeen: Anna, Fritz ja Mauri Kokko esittelevät ylpeinä "hevoosia eikä mitää
hakavasikoota”. Mukana myös traktori.

Johan Frösen suunnitteli ja rakennutti vuonna 1864 uuden kartanomaisen päärakennuksen, joka on vie
läkin jäljellä, mutta odottaa siirtämistään uudelle paikalle joen rantaan Päntäneen keskustan liepeille. Tilan
loistoaikaa jatkui aina Johan Frösenin kuolemaan saakka vuoteen 1910, jonka jälkeen tila on jakaantunut
useisiin osiin. Torpat itsenäistyivät jo ennen varsinaista torppariasetusta. Suuri osa jälkeläisistä jäi asumaan
Kauhajoelle, mutta osa on muuttanut muualle. Kaarleian myöhemmistä isännistä Fritz Hj. Kokko jatkoi näky
västi suurtilaperinteitä vielä toisen maailmansodan jälkeenkin muun muassa hyvine hevosineen ja kuormaautoineen. Erityisesti Päntäneellä asuu lukuisia suvun jäseniä. Myös kylän perinteessä elivät ainakin 1950-luvulla vahvasti tarinat Johan Frösenistä, "Kaarleelan herrasta". Suvun jälkipolven edustajista ovat tulleet tun
netuiksi kautta maan professori Jaakko Frösen ja entinen korkeushyppääjä Oskari Frösen.
Tilan loistoajasta jää muistoksi Saara Hirvosen Päntäneen Lions Clubille lahjoittama noin 3 hehtaarin
maa-ala Möykyn- ja Pajuluoman varrelta, joka sijaitsee päärakennuksen lähettyvillä. Lahjakirjan mukaan
alue on tarkoitettu päntäneläisten virkistyskäyttöön, jollaiseksi se luonnonkauneutensa ja rauhallisen sijain
tinsa vuoksi hyvin sopii. Alue on nimetty Kaarleian puistoksi ja sitä on vuosien mittaan talkoilla kunnostettu,
raivattu ja rakennettu tarpeellisia rakennelmia. Jokeen on rakennettu pohjapato. Se on kaikkien vapaasti
käytettävissä oleva vehmas keidas, jossa voi tutustua Päntäneellä niin kuin koko Kauhajoella tärkeään joki
varren luontoon, kävellä jokivarressa kiemurtelevaa polkua pitkin, ihailla luonnon kauneutta sekä kuunnella
lintujen laulua ja kosken kohinaa. Halukkaat voivat myös keittää kahvit, paistaa makkaraa sekä kalastaa
purotaimenta.
Lähteet:
Eteläpohjalaisia elämäkertoja Osa 1. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto 1963
Karhu, Satu (1993). Päntäneläisiä vaikuttajia. Teoksessa Päntäneen kyläkirja. Toim. Satu Karhu.
Päntäneen Sanomat, vuosina 2010-2011. Lions Club Päntäne
Ranta, Raimo (1991). Talouselämä, asutus ja väestö Etelä-Pohjanmaalla 1809-1917
Ruismäki, Liisa (1987). Kauhajoen historia.
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Komea tuulimylly oli aikanaan katseenvangitsijana Juonikylässä. Viljelyn laajentuessa jauhatuksen tarve kasvoi.
Tuulivoimaa osattiin käyttää, jos vesivoimaa ei ollut saatavilla.

Teollisuuden ja kaupan kehittyminen
Maatalouden ohella myös muiden elinkeinojen kehitys jatkui suotuisana 1900-luvun alkuun asti
elinkeinovapauden edistämänä. Perustettiin sahoja, joita vuosisadan alussa toimi Kauhajoella
yhdeksän, meijereitä sekä kauppaliikkeitä niin, että 1870-luvun lopussa niitä oli miltei jokaisessa
kylässä. Viljelysten laajentuessa jauhatustarvekin lisääntyi, jolloin olemassa olevien kotitarvemyllyjen rinnalle perustettiin entistä tehokkaampia myllyjä. Koskien puutetta oli 1800-luvun al
kupuolella korvattu myös rakentamalla tuulimyllyjä.64Tuulimyllyt olivat maisemallisesti merkit
täviä katseenvangitsijoita kuten Paulaharju65kertoo: "Mutta Hyypän Könnöössä...oli tuulimylly...
kuin suuri kummajaanen, joka näkyi jo kuinka kauas ja hevosetkin sitä kauhistuivat. Kahdeksalla
siivellä mylly huitoi ja hosui niin, että ilma vinkui. Vainiolla, kartanon takana, metsänlaidassa
mylly seisoi ja pitkä riuku roikotti sen takaseinässä kuin harakanhäntä”.

Asutuksen nykyinen perusrakenne muotoutuu
Vuoteen 1901 mennessä oli muotoutunut koko kunnan perusrakenne. Keskeisimmällä viljelyaukealla oli tiheä asutus, joka liittyi saumattomasti Kyrönjokilaakson laajaan viljelymaisemaan. Kir
konkylän keskustassa kohosi arvorakennuksia: kirkko ja kaksi kartanoa sekä useita komeita kan
tataloja. Keskustassa oli myös porvaristaloja, Ollonqvistin kauppiastalo ym. Muualla viljelyaukealla, enimmäkseen jokivarrella, sijaitsi entisillä paikoilla kookkaita kantataloja, usein halottuina,
kaksikin samassa pihapiirissä. Edellä mainitut hallitsivat näkymiä Kauhajoella ja yleensä koko
Etelä-Pohjanmaalla matkattaessa ja saivat aikaan vaikutelman vauraasta seudusta, vaikka ylivoi
mainen enemmistö asumuksista oli pieniä ja monesti kehnossa kunnossa. Kantataloista syrjem
mällä, viljelyaukeaa reunustavilla moreeniselänteillä, oli torppia ja mäkitupia tiheinä ryhminäkin.
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Kainaston laajat hyvätuottoiset niityt sijaitsivat niin etäällä taloistaan, että päivittäiseen
matkaan työpaikalle ja takaisin olisi kulunut liikaa arvokasta aikaa. Siksi tehtiin luhtamajoja,
joissa työväki asui "viikkokunnassa" koko heinänteon ajan.

Laajan Kauhajoen syrjäisimmissä kylissä oli kantatilojen ympärille syntynyt pieniä ja joissa
kin paikoin vähän suurempiakin kyliä kantatiloja osittamalla sekä torppia ja mäkitupia perusta
malla, joissakin paikoin kantatilojen kauempana sijaitsevilla tiluksilla oli jopa kokonaisia torpparikyliäkin. Erityisen paljon torppia oli siellä, missä kantatilojen maa-alueita sijaitsi kaukana
tilakeskuksesta, mutta sijaitsivat varsin hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Näin oli asianlaita eri
tyisesti Päntäneellä ja Hyypässä. Syrjäisimmällä vedenjakaja-alueella torppien luku oli vähäinen,
vaikka raivauskelpoista maata oli runsaasti. Huonot liikenneolot olivat vähentäneet kuitenkin
halukkuutta torpan perustamiseen.
Samuli Paulaharju66 kuvaa elävästi rintakylien ja torppakylien eroja:
"Mutta rintapeltoja asuivat taloolliset... Jokivarret oli heille, rintalaasillen, annettu - siinä oli heidän hyvän
sä ... Ja jumalanviljan ala rupesi levenemään yhä enemmän. Mettäpuskat hävisivät aukeilta, vainio liittyi vai
nioon, naapurinkin vainioon ja naapurikylät tapasivat toisensa samoilla pelloilla. Aitoja vain oli välillä ristiin
rastiin pitkin lakeutta. Oli viimein koko rintamaa kahta puolta jokea yhtämittaisena aukeana, jokirannat al
haalla luhtana, pellot ylempänä talojen ympärillä, sikavallit sivuilla, metsässä itikkaan laitumena suuri pruta...
Pellolla aherrettiin kaiken päivät. Oli suurta jumalanpalvelusta, kun hurstimekkoinen kansa hartiat
höyryten köykytti pellolla varhaisesta huomenhetkestä hamaan ehtooseen saakka. Koko talonväki isännästä
pahaiseen paimeneen eli samassa hengessä".
"Mutta larvamaat aina alamänninkejä myöten olivat torpparien ja mettäkyläästen osana. Miestä nekin
kaipasivat, sitkeää selkää ja känsäistä kouraa... Hiellä ja verellä on larvamaatkin lunastettu ja omiksi pyhitetty.
Torpan miehestä vasta hikeä puristettiinkin... Kuokka heilui aina peränevoja myöten. Korpikontioitten yksi
näisiä pesiä oli luomien rannoilla siellä täällä - oli myös kokonaisia mettäkyliä torppareiden repimissä aukeis
sa. Harmaa airaksenkarvaanen oli metsän asumus. Hyvin se sopi, kuten koko torppakylä, korpiseen ympäris
töönsä... Ei mettäkylä kysynyt koreuksia, harmaassa hiljaisuudessa vain tuhersi, eikä metsäkään moittinut."

Vanhoilla niityillä oli luhtalatoja, joista heinät kuljetettiin talvikeleillä kotiin. Kainastolla oli
myös luhtamajoja, joissa heinäväki asui töiden aikana. Myös peltomaisemaan alkoi ilmestyä la
toja ja heinäseipäitä heinänviljelyn lisääntymisen myötä. Puutarhoja alkoi ilmestyä kasvimaan,
"ryytimaan” rinnalle, maalaistalojen ympärille maamiesseurojen valistustyön tuloksena.67
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Päntäneenjoen ylittävä Keturinkylän kivisiltä Kristiinankaupunkiin johtavalla tiellä on rakentajansa Sameli Hakalan
taidonnäyte vuodelta 1908. Silta on kaunis. Se on kuin menneen maailman symboli kertoen perusteellisuudesta, kii
reettömästä elämänrytmistä ja vankasta pohjasta kaikelle. Aivan kuin se olisi ollut paikallaan maailman alusta alkaen.
Kauhajoen Kunnallislehti 2000, Risto Kautiainen.

Uusina piirteinä yleistyivät sähkö- ja puhelinpylväät lankoineen sekä muuntajakopit. Ensim
mäinen puhelinjohto vedettiin Kauhajoen kirkolta Keturinkylän peltojen poikki Kristiinankau
punkiin 1880-luvun lopulla. Tämänkin jälkeen yleistyminen oli hidasta. I luokan postitoimiston
oikeudet Kauhajoki sai vuonna 1892.68
Vielä 1900-luvun alussa tiet seurailivat maaston muotoja ja olivat pääteitä lukuun ottamatta
kapeita, mutkikkaita ja huonokuntoisia. Pääteitä perusparannettiin. Esimerkiksi Päntäneelle ra
kennettiin Keturinkylän kivisiltä vuonna 1908. Maantieliikenteen kannalta parhaimmassa ase
massa on perinteisesti ollut Kirkonkylä, jonne ovat suuntautuneet maantiet kaikista osista pitäjää,
ja josta ovat parhaat yhteydet myös kunnan ulkopuolelle. Myös Aronkylän maantiesijainti on
ollut vanhastaan hyvä.68 Suupohjan rautatien rakentamisen jälkeen 1910-luvun alussa Aronkylä
rautatieasemineen nousi vakavaksi haastajaksi kirkonkylälle kunnan pääkeskuksena erityisesti
kaupan ja teollisuuden sijaintipaikkana. Myös Kainasto rautatieasemineen sekä Harjan ja Turjan
kylät pysäkkeineen hyötyivät suuresti rautatien läheisyydestä. Näiden kylien halki kulki myös
maantie.
Rahatalouteen siirtymisen myötä liikenne Kauhajoelta Kristiinankaupunkiin lisääntyi suu
resti, kuten Samuli Paulaharju70 elävästi kertoo: ”Läpi koko pitäjehen kulki Kristiinan valtatie.
Kurikasta ja Jalasjärveltä ajoi ennen (1800-luvun loppupuolella) pitkin talvea flankkukuormia
Kristiinaan ja myöskin ruis- ja kaurakuormia sekä tervaakin. Ja palatessa tuotiin porvareitten
kraamaa. Yhtämittainen matkamiesten jono oli kortteeritaloissa tien varrella. Kova liike oh Teu
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van tielläkin. Kesällä mentiin Kaskööhin silakkahan ja talvella taas ajettiin Kainaastolta heiniä.
Pitkin talvea kulki väliin pitkät jonot heinäkuormia pitkin Kauhajoen rintaa kohti Kurikkaa”.
Keskikesällä oli valtatien varsilla todellista kukkaloistoa:71"Heinät hedelmöitsivät ja vahtosivat, ja pellonpyörtänöt olivat korjankirjavina - kahdet, kolmet kärryjenraiteet kiertelivät kahden
kukkatarhan välissä. Siinä rehotti jos minkälaista maanyrttiä, aina nokkoosista ja karroosta (oh
dakkeista), ”Pako-Heikin pellovaattista” ruveten. Kuka heitä kaikkia tiesikään? Imiäästä ainakin
oli ja lauhaa ja vuohensilimää, kuminaa. Koirankuminaaki, hevoosenherua ja miespujua, johanneksenkukkaa, kloosterinunnaa, pyörtänökukkaa ja knappikukkaa. Oli paljon sinistä kissinkellua ja keltakukkaa ja keltaista voikukkaa sekä pientä kissinkäpälää, ynnä vielä hiirenhernestä,
pilliäästä, murua ja muita niin pitkälti kuin tietäkin, aina kutaki omassa paikassansa ja taas kaik
kia sekaisin”.
SIVUN KUVAT TU O M O HAVUNEN

Kainastolla Lemmenkujan varrella on vanha tanssipaikka, Kuntola, jota mopopoikakin on tullut katsomaan. Viime
sotien jälkeen, 1940-1960 luvulla, moniin kyliin rakennettiin tanssilava tai katettu tanssipaikka. Vähäisten harrastus
mahdollisuuksien takia ja koska nuorisoa oli runsaasti, tarvittiin paikka kokoontumiselle. Siellä väki tapasi toisiaan
viikonloppuisin ja joskus viikollakin. Kainaston Eteläinen Maatalousseura omistaa nyt rakennuksen.
Suupohjan radan rakentaminen sata vuotta sitten toi paljon väkeä muualta. Eräät tulijoista rakensivat oman pie
nen asumuksen sopivaan kohtaan. Kainastolla Krankkakylässä, Lemmenkujalle syntyi tällaisia rakennuksia. Ikään kuin
turvaa hakien nämä tehtiin samalle alueelle lähelle toistaan. Tien molemmin puolin olevista tuvista syntyi radanrakentajien toimesta pieni taajama. Krankkakylässä oli myös paljon mäkitupia ja torppia.

KEIJO JAAKOLAN KOKOELMA

Kauhajoen Nuorisoseura perustettiin 1985. Sen talo, Rientola, rakennettiin 1904 C.W. von Schantzin lahjoittamalle
tontille. Talon rakentamisen jälkeinen aika oli valtakunnan ja samalla Kauhajoen kannalta monella tapaa uutta syn
nyttävää aikaa. Rientolassa kasvatettiin vahvimmin kauhajokelaista identiteettiä, se tarjosi keskeisen yhteisöllisen
toiminnan näyttämön moneksi vuosikymmeneksi. Tällä hetkellä rakennus on kaupungin nuorisopalvelujen käytössä.

Yhteisöllinen toiminta viriää ja edistää elinkeinotoimintaa, suurtilat häviävät
Kansallinen herääminen, vaurastuminen ja lainsäädännön uudistuminen mahdollistivat yh
teisöllisen toiminnan viriämisen 1800-luvun lopulla. Yleisenä edellytyksenä oli kansakoulujen
perustaminen 1880-luvun alusta alkaen, jolloin Kauhajoen Kirkonkylässä aloitti ensimmäinen
kansakoulu toimintansa 1882, seuraavat koulut perustettiin 1890-luvulla Turjankylään, Teevahaiseen ja Päntäneelle.72 Nuorisoseuraliike ja osuustoiminta loivat perustan 1900-luvun alun
voimalliselle ja laajalle omaehtoiselle kansalaistoiminnalle. Kauhajoen nuorisoseura perustettiin
1895. Sen talo, Rientola, rakennettiin vuonna 1904 C.W. von Schantzin lahjoittamalle tontille.
Voidaan väittää, että juuri siellä synnytettiin vahvimmin kauhajokelaista identiteettiä ja että se
tarjosi keskeisen yhteisöllisen toiminnan näyttämön 1900-luvun alussa. Sinne keskittyivät pit
kään julkinen hallinto ja muukin yhteistoiminta, esimerkiksi monet osuustoiminnan aloituskokoukset. Talossa hoidettiin 1950-luvun alkuun saakka kunnallishallinnon toimistotehtävät ja
siellä istuttiin käräjiä yhtä pitkään. Voimistelu & urheiluseura Karhu perustettiin vuonna 1910 ja
toimi alusta asti vilkkaasti.
Osuustoiminta alkoi suomalaisuuden ja kansakunnan yhteisyyden hengessä, mutta tehtyään
läpimurron koko Suomessa se alkoi muuttua osuustoimintahengeksi, joka korosti luokkaetuja.73
Vuonna 1901 perustettu Kauhajoen maamiesseura edisti maatalouden ohella osuustoimintaa.
Samalla tavalla kuin nuorisoseuraliike kannusti henkistä ja yhteisöllistä kehitystä, osuustoimin-
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Kuvan komea rakennus on ollut nykyisen Ojalan Pakarin tontilla. Se oli 1902 toimintansa aloittaneen Kauhajoen Sääs
töpankin 4. toimipaikka, 1924 alkaen. Tässä toimittiin kymmenen vuotta, uusi kivestä tehty pankkitalo (nyk. Ojalan
Pakari) valmistui 1933. Vuosisatojen 1800-1900 vaihde oli monenlaisen uuden toiminnan alkuaikaa, perustettiin
osuuskauppoja, -kassoja, - meijereitä, nuorisoseuroja, maamiesseuroja, työväenyhdistyksiä ja urheiluseuroja.
TYÖ VÄ EN A RKISTO

Sepänkylän työväentalo valmistui jo vuonna 1909. Pitäjään perustettiin useita työväenyhdistyksiä 1900-luvun alus
sa. Ainakin Harjankylässä, Kainastolla, Hautalankylässä, Laurusessa ja Päntäneellä oli paikallisilla työväenyhdistyksillä
oma talo, jonka aikaansaaminen osoitti jäseniltä suurta omistautumista asialleen.
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ta vauhditti taloudellista kehitystä, perustettiin osuuskauppoja, osuuskassoja, osuusmeijereitä ja
säästöpankki. Toimintansa aloittivat myös Kansallisosakepankki ja apteekki.
Myös kylittäinen yhteisöllinen toiminta vilkastui. Maamiesseuroja perustettiin Päntäneelle
ja Hyyppään ja ne tekivät ansiokasta työtä maatalouden kehittämisessä järjestämällä erilaisia
kursseja, näyttelyitä ja kilpailuja maatalous- ja käsityötaidoissa. 1900-luvun alussa perustettiin
nuorisoseuroja ja niiden taloja Hyyppään, Kainastolle ja Päntäneelle. Työväenyhdistyksiä perus
tettiin 1900-luvun alussa useita ja taloja pystytettiin Kainastolle, Päntäneelle ja kokonaista kaksi
Hyyppään.74 Täten erityisesti suurimmat kylät vankistivat paikalliskulttuuriaan, johon aineelli
sen lisänsä toivat paikalliset sahat ja myllyt, kauppaliikkeet, meijerit ja postinkantolinjat, jotka
ulottuivat kaukaisimpiin kyliin asti.75
1900-luvun alussa maatalous kehittyi edelleen voimakkaasti, mitä edisti erityisesti vuonna
1901 perustettu Kauhajoen maamiesseura. Tilojen keskikoko pieneni, sillä niitä ositettiin entistä
enemmän rajoitusten lieventämisen ansiosta. Uusia torppia perustettiin, mutta myös lunastettiin
itsenäiseksi vapaaehtoisin kaupoin. Niinpä kaikki säätyläisten viljelemät suuret tilat jaettiin tai
myytiin kunnalle, joka välitti maat edelleen entisille torppareille. Kauhajoen suurtiloilla oli aa
vistettu ajoissa kehityksen suunta. Pitempään säilyivät seurakuntien omistamat Enon ja Äijälän
pappiloiden tilat sekä Kauran vänrikin virkatalo.76 1900-luvun alkupuolella uudisraivaus väheni
noin sataan hehtaariin vuodessa ja painopiste siirtyi peltojen entistä voimaperäisempään vilje
lyyn. Vuonna 1920 peltoa oli noin 16 500 hehtaaria, minkä lisäksi luonnonniittyä oli noin 780
hehtaaria.77
Rauhallisen kehityksen katkaisivat Suomessa ensimmäinen maailmansota ja erityisesti vuo
den 1918 sota. Rintamalle lähti kaikkiaan 992 miestä ja 18 naista. Kaatuneita oli 51, joiden muis
tolle on pystytetty sankaripatsas Kauhajoen hautausmaalle.78
K A U H A JO KI-S EU R A N A RKISTO , JU H O NIEMI

Vapaussodassa kaatuneita kauhajokelaisia kunnioitetaan Kauhajoen kirkkomaalle pystytetyllä 14.8.1921 paljastetulla
muistomerkillä. Patsaan on tehnyt taiteilija Pauli Aaltonen. Kuva on patsaan paljastustilaisuudesta.
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Kauran sotilasvirkatalo. Vuodesta 1973 lähtien talon omistavat Kirsti ja Pekka Ala-Harja.

LauriHautamäki

KAURAN SOTILASVIRKATALO
Kauran tila joutui verorästien vuoksi kruunulle ja siitä tehtiin vuonna 1734 Ilmajoen komppanian vänrikin
virkatalo eli puustelli, joka oli hänen palkkaetunsa vuoteen 1809 saakka. Talo oli pitkään vuokraajien hallussa,
mutta aikaa myöten se vaurastui 2/3 manttaalin taloksi ja upseeritkin alkoivat asua siellä. Virkatalovaiheen
jälkeen tila oli pitkiä aikoja vuokralla, koska omistajat asuivat muualla. Vuokraajista erityisesti Matti Kaura
ja "puuställin poika", A.K. Kaura tulivat tunnetuiksi tarmokkaina viljelijöinä, joista viimeksimainittu toimi
kansanedustajanakin samoin kuin tilan nykyinen emäntä Kirsti Ala-Harja. Päinvastoin kuin Kauhajoen muut
suurtilat, jotka pienenivät ratkaisevasti 1900-luvun alkupuolella, Kauran tila säilyi Äijälänja Enon pappiloiden
tapaan varsin suurena, vaikka torppien itsenäistyminen sai aikaan pinta-alan vähenemistä. Tilan koko supis
tui kuitenkin suuresti vuoden 1945 maanhankintalain vaikutuksesta, jolloin siitä lohkottiin kuusi asutustilaa,
joiden haltijat tulivat luovutetulta alueelta Karjalasta.
Sotilasvirkatalojen rakennuksista oli aikanaan tarkat määräykset ja mallipiirustuksia laadittiin jo 1600-luvun lopulta alkaen. Talon päätyhuoneessa toimi Kauhajoen ensimmäinen osuuskassa, Alapään Osuuskassa
perustamisestaan alkaen vuonna 1903, mikä tapahtui Pekka Ala-Harjan syntymäkodissa Kauhajoen Harjanky
lässä. Pankki toimi Kauran talossa vuoteen 1934 asti. Kuisti oli silloin nykyistä leveämpi ja aumakattoinen ku
ten Liisa Ruismäen kirjoittamassa Kauhajoen historiassa sivulla 275 näkyy. Se ulottui melkein ikkunan pieleen
ja siinä oli kaksi ulko-ovea; toinen vei Osuuskassaan ja oikean puoleinen ovi pihalta katsottuna talonväen
puolelle. Poissa on nykyisin myös pitsikoristeinen räystäslauta. Talon ulkomuoto on muuten säilynyt samana.

Lähteet:
Ruismäki Liisa (1987). Kauhajoen historia
Kirsti ja Pekka Ala-Harjan antamat tiedot
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1900-luvun alussa viljelijät yhdistivät voimansa osuustoiminnaksi. Päntäneen erityisen
vahvaan osuustoiminnallisuuteen kuuluivat kylän oma osuuskauppa (per. 1906),
osuuskassa (per. 1914) sekä kuvassa oleva osuusmeijeri (per. 1925).

Itsenäisyyden alkuvuosikymmenet 1917-1939
Tasa-arvoistuvan, tehostuvan, pienviljelyvaltaistuvan
ja pääosin luonnonmukaisen maatalouden kausi.
Omavaraistalous väistyy rahatalouden tieltä.
Suomessa alkoi itsenäistymisen ja vuoden 1918 sodan jälkeen nopea kehitys, vaikka sota hajotti ja
vaurioitti vakavasti suomalaista yhteiskuntaa. Kauhajoella ongelmia ei kuitenkaan ilmaantunut
niin paljon kuin punaisten hallitsemalla alueella. Elintarvikepulakin meni pian ohi. Se ei maata
louden voimakkaan kehityksen ansiosta ollutkaan niin vaikea kuin kaupungeissa, eikä hätäleipää
sen aikana jouduttu käyttämään kuten eteläisissä naapurikunnissa.1Suomalainen yhteiskunta al
koi eheytyä sitä mukaa, kun yhteiskunnallisia ristiriitoja ruvettiin ratkaisemaan. Nyt Suomessa ja
myös Kauhajoella pystyttiin tekemään päätöksiä itsenäisesti ja nopeasti. Ensiksi päästiin sopuun
kauan vireillä olleessa torppariongelmassa, joka oli polttava myös Kauhajoella.
Torppien itsenäistämislait säädettiin heti valtakunnan itsenäistymisen jälkeen. Niiden nojalla
Kauhajoelle perustettiin 379 tilaa, joista noin 45 %:lla oli peltoalaa alle 5 hehtaaria.2 Tätä ennen
oli kuitenkin vapaaehtoisilla kaupoilla lunastettu vapaaksi paljon torppia. Alunperin torppina
perustettujen viljelmien määrä oli vuoden 1959 maatalouslaskennan tietojen perusteella yhteensä
noin 600, eli 20 % viljelmien silloisesta määrästä.3
Nuoren tasavallan muistissa oli vielä elävästi edellisinä aikoina koetut nälänhädät. Niinpä
Suomen politiikassa pidettiin tärkeänä täydellisen omavaraisuuden saattamista ja maatalouden
kehittämistä. Tästä syystä ruvettiin tietoisesti edistämään itsenäisten tilojen muodostamista.
Uskottiin, että Suomeen soveltuvat parhaiten juuri pienet perheviljelmät. Oletettiin myös, että
omaan maahan sitoutuminen saa maata omistamattomassa väestössä aikaan yhteiskunnallista
vakautta ja edistää yritteliäisyyttä. Siksi Suomen kehitys poikkesi muista länsimaista, joissa maa
talousväestön osuus koko väestöstä alkoi vähetä paljon aikaisemmin ja nopeammin kuin Suo
messa ja maatilojen kokoa pyrittiin suurentamaan.
Kauhajoen kehitys saikin uutta vauhtia torpparien itsenäistymisestä, asutustoiminnasta ja ti
lojen osittamisrajoitusten lopullisesta poistumisesta, mutta niiden ansiosta Kauhajoki muuttui
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yhä enemmän pienviljelyvaltaiseksi. Samalla asukkaiden väliset räikeimmät erot elintasossa vä
henivät. Suuret viljelmät katosivat, torpparien asema kohosi sekä maataloustyöläisten ja mäkitu
palaisten määrä väheni. Kauhajokea leimasi vielä vuonna 1920 miltei yksinomaisesti maatalous,
koska se työllisti noin 90 % kunnan asukkaista. Elintasoeroja sen piirissä toki edelleen löytyi.4
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä asutus tiheni olemassa olevissa kylissä, mutta levisi myös uudisasutuksena ja -raivauksena jokilatvoille ja muille viljelykelpoisille alueille, jotka
olivat suhteellisen hyvien kulkuyhteyksien äärellä.5Suurin hanke uudisraivauksessa oli Ohmerojärven kuivatus 1930-luvulla, joka onnistui hyvin. Asutustoimintaa edistettiin valtion toimesta
koko maassa 1920-30-luvulla.6 Ennen sotia perustettuja asutustiloja oli Kauhajoella oli kuiten
kin vain 70, eli selvästi vähemmän kuin itsenäistyneitä torppia.7 Ne sijaitsivat tasaisesti kunnan
eri osissa.
1920-luvulta lähtien väkiluku kasvoi nopeasti. Luonnollinen väestönkasvu, eli syntyneiden ja
kuolleiden erotus, oli aina 1930-luvun lopulle asti korkea. Lähtö- ja tulomuuttaneiden erotus, py
syi yleensä tappiollisena, mutta kuitenkin selvästi pienempänä kuin luonnollinen väestönlisäys.8
LA URI HAU TAM ÄEN A RKISTO

Joen perkauksia ja yleensä maankaivutöitä teetettiin lapiolla Kauhajoellakin hätäaputöinä 1930-luvun laman aikana.

Torppien itsenäistymisen jälkeen viljelijöiden usko omaan maahan ja yrittämiseen oli luja,
maatalous uudenaikaistui ja tehostui nopeasti. Uudet menetelmät ja opit siirtyivät tehokkaasti
viljelijöille neuvonnan, näyttelyiden ja koulutuksen myötä. Maamiesseurojen merkitys maata
louden ja osuustoiminnan kehittämisessä oli suuri. Maamiesseurojen rinnalle perustettiin pien
viljelijäyhdistyksiä ja vuonna 1919 valtakunnallinen Pienviljelijöiden Liitto. Valtaosa jäsenkun
nasta oli itsenäistyneitä torppareita, jotka eivät halunneet kuulua vanhojen vastustajien leiriin.
Joissakin maamiesseuroissa saatettiin myös vieroksua pienviljelijöitä. Keskeisellä viljelyalueella
oli enimmäkseen pelkästään maamiesseuroja, mutta torpparikylissä ja syrjäkylissä oli yleensä
vain pienviljelijäyhdistyksiä. Joissakin kylissä saattoi olla molempia yhdistyksiä, esimerkiksi
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Maatalousnäyttelyn väenpaljous silloisen yhteislyseon kentällä 1934
kertoo, että Kauhajoki oli suuri maanviljelyspitäjä, jossa maahenki
oli vahva ja kiinnostus uusiin oppeihin suurta. Taustalla näkyvä tuu
limylly on siirretty myöhemmin museon pihapiiriin.
Vasemmalla olevassa kuvassa tiilitehdas Juho Myntti Osakeyh
tiö mainostaa salaojituksen etuja: "Salaojitus kannattaa. Salaojitus
lisää peltojenne kallista pinta-alaa, antaa runsaimman sadon, vä
hentää työkustannuksia. Salaojitus tiiliputkilla on varmin ja ajan
mittaan halvin."

Nummijärvellä.9 Väkilannoitteita alettiin käyttää ja
sadot lisääntyivät. Rahatalous yleistyi. Maatalouden
tulot kasvoivat ja metsän myynnistä kertyi lisätuloja.
Osuustoiminta, meijerit, osuuspankit ja osuuskaupat,
kukoistivat ja päätoimipaikan lisäksi perustettiin kylittäisiä toimipaikkoja. Päntäne oli erityisen vahva osuustoimintakylä, jossa oli oma osuuskassa, osuuspankki ja
osuusmeijeri. Maataloudessa tapahtui rationalisointia
lisääntyvän koneellistumisen ansiosta, jolloin työvoi
man tarve väheni. Uudenaikainen putkisalaojitus alkoi
Kauhajoella vuonna 1921 A.K. Kauran omistamalla
Koski-Aron tilalla, mikä oli ensimmäisten salaojitusten
joukossa Etelä-Pohjanmaalla.10
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Juuri itsenäistyneen Suomen sivistystahto oli korkea. Niinpä kymmenen perheen aloitteellisuus ja lainojen takaami
nen tekivät juuri Kauhajoesta vuosikymmenessä alueensa merkittävän koulutuspaikkakunnan. Maamieskoulu (oik.
ylh.) pääsi heti perustamisvuonna 1919 omiin tiloihin, yhteislyseo (vas. ylh.) kaksi vuotta perustamisen jälkeen 1930.
Myös kansanopiston (per. 1925, rakennus 1929 ja Kotitalousopiston (per. 1920, rakennus vihittiin käyttöön 1927) suu
ret ja komeat klassismia edustavat uudet päärakennukset saatiin rohkeilla päätöksillä pian valmiiksi.

Ritva-RiittaSaasmo: Rakaskoulu
M u is ta n S in u t vie lä v u o tte n m e n n e n ,

H e le n e v ä t v ä rit le h tip u id e n ,

k o u lu lu o n a p u it t e n to tis te n .

H a v u n k irk a s tu m m u u s syvenee.

P ä iv ä n p a is ta e s s a n iin k u in e n n e n

S ä te ile v ä s a a tto s u v ik u id e n

M u is t o n te itä lu o k s e s a s te le n .

k u rk ia u ra in m y ö tä pa kene e.

K e v ä ta a m u t u h la a v a lo a a n

Luokses s a a p u u k o u lu la is e t uu d e t,

y li t u t u n a a m u n k ir k k a a n tie n o o n .

p o lv e t v a n h a t ik ile v o n saa.

R a s ta a n la u la e s s a h u o m e n ta a n ,

Yhä tie d o n s y v ä t s a la is u u d e t

k o u lu , u n o h d u n taas tu n tu u n v ie n o o n .

ih m in e n v o i tu s k in a a v is ta a .

Kaksi säkeistöä Kauhajoen yhteislyseon 25-vuotisjuhlassa 31.5.1953 esitetystä runosta.

1800-luvun lopulla virinnyt kansalais- ja yhteisöllinen toiminta rupesi tuottamaan yhä enem
män konkreettisia tuloksia. Suupohjan maamieskoulu aloitti Kauhajoella vuonna 1919, kotita
louskoulu vuonna 1920 ja kansanopisto vuonna 1925. Yliopistoon johtava oppikoulu perustettiin
vuonna 1928. Nämä kaikki koulut syntyivät yksityisten perustamien kannatusyhdistysten hank-
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kimilla varoilla, joiden keruussa korostettiin
isänmaan asiaa. Samat henkilöt, noin kymme
nen perhettä, olivat keskeisiä kaikissa hank
keissa ja olivat lainojen takaajina.11 Esimerkiksi
oppikoulua rakennettaessa säästöpankki antoi
ilmaisen tontin ja lainoitti rakentamista. Va
kuudeksi oli pantattu haltijavelkakirjoja, joita
koulu oli saanut lahjaksi johtokuntansa jäse
nistä ja muilta koulun ystäviltä. Tie- ja tontin
tasaustyöt tehtiin talkoilla.12 Samantapaista ak
tiivisuutta harjoitettiin myös Maamieskoulun
ja Kotitalouskoulun perustamisessa, jossa kes
keinen toimija oli Kauhajoen maamiesseura.13
Näiden koulujen ansiosta Kauhajoki tuli tun
netuksi merkittävänä koulukeskuksena, ja ne
olivat omiaan myös lujittamaan kauhajokisten
itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Moninainen yhdistystoiminta vilkastui.
Kauhajoen suojeluskunta ja Lotta Svärd-yhdistys toimivat aktiivisesti maanpuolustuksen hy
väksi ja suojeluskunnan talo toimi vuosikym
meniä myös suosittuna yhteisöllisen toiminnan
areenana. Nuorisoseurat puolestaan edistivät
edelleen vapaata sivistystyötä.14 Musiikkihar
rastuksia edistämään perustettiin erityinen yh
distys vuonna 1923.15Kansakouluja perustettiin
lisää ja vuonna 1920 toimi jo 17 kansakoulua,
Maataloudesta elävällä Kauhajoella ei 1920-ja 30-luvuilla
joista keskeisen viljelyaukean ulkopuolella oli ollut
mainittavaa teollisuutta myllyjen, sahojen ja meije
vat Perä-Hyypän, Ikkeläjärven, Uuron, Num reiden lisäksi, mutta sitäkin enemmän käsityöläisiä, usein
pienviljelyn sivuammattina. Alfred Niemistö (1876-1948)
mijärven ja Nummikosken koulut.16
lähes kaikilla aloillaan itseoppinut taituri. Niemistö on
1930-luvun alun lama hidasti kehitystä koko oli
kuvassa 1920-luvun puolivälissä Marttilankylässä talonsa
maassa, mutta sen vaikutukset eivät Kauhajo edessä.
ella olleet niin suuria kuin teollisuuskaupun
geissa. Vielä 1930-luvun loppupuolellekin saakka Kauhajoki oli valtaosin maatalouspitäjä, ja
maatalous jatkoi voimakasta kehitystään. Teollisuus oli vähäistä, enimmäkseen saha-, mylly- ja
meijeriteollisuutta, mutta ne kehittyivät voimakkaasti 1930-luvun laman jälkeen. Käsityöläisiä on
Kauhajoella ollut runsaasti jo Ruotsin vallan ajoilta lähtien, lähinnä seppiä, suutareita, puuseppiä,
räätäleitä, ompelijoita, kankureita, joista monet tekivät tuotteita myös myyntiin. Paljon oli myös
rakennusmiehiä, muurareita, kirvesmiehiä, maalareita ja teurastajia. Kyse oli usein vain sivuammateista pienviljelyn ohella. Laajaa ansiokotiteollisuutta harjoitettiin vain pyssyseppä Antero
Haapasen perustamassa asepajassa. Merkittävä oli myös valokuvaaja ja monitoimimies Alfred
Niemistö, joka muun muassa rakensi yli 30 kaappikelloa "Konnin mallia”.17
Vuonna 1921 säädetyn yleisen oppivelvollisuuden myötä aloittivat toimintansa 1920-30 lu
vuilla monet uudet kansakoulut, kaikkiaan 13, joista kolme keskeisen viljelyaukean ulkopuolella.
Koulu sijaitsi yleensä keskellä kylää. Postinkulkua tehostettiin. Lukuisiin kyliin rakennettiin uusia
yhdistystaloja, esimerkiksi nuorisoseuran ja maamiesseuran taloja. Näin rupesi muodostumaan
kylän palvelujen perusrakenne: kauppa, posti ja koulu sekä yhdistystalo, jotka sitten säilyivät elä
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vän kylän tunnusmerkkeinä aina 1970-luvulle saakka. Lukuisten ammattimiesten, palveluiden
ja yhdistysten ansiosta kylät olivat vielä 1930-luvun lopulla pitkälle omavaraisia ja elivät paljolti
omaa elämäänsä, koska kulkuyhteydet olivat kehnot. Kylissä virisi vilkasta kulttuurielämää, jossa
keskuksena olivat yhdistystalot ja niiden puuttuessa koulut, joiden opettajat olivat koulutoimen
ohella merkittäviä kulttuuriharrastusten vetäjiä. Heitä kutsutuinkin kansankynttilöiksi.
Tiestön kunto ja hoito tehostuivat sitä mukaa, kun yleiset tiet siirtyivät valtion haltuun aivan
itsenäistymisen alkuvuosina. Pieniin kyliin ja kylän osiin johti yleensä kylätie tai parhaimmillaan
kunnantie. Syrjäisimpiin kolkkiin johti vain kärrypolku.18Kylätietä pitivät yllä yksin kyläläiset.
Sähköistäminen alkoi Kauhajoen rintakylissä, esimerkiksi Päntäneellä jo 1920-luvulla,19
mutta vielä 1930-luvulla suuri osa keskeisen viljelyalueen ulkopuolisista kylistä oli ilman säh
köä. Tämä rajoitti suuresti tilojen koneellistumista ja hankaloitti asumista erityisesti sota-aikana.
Nummijärven kyläänkin saatiin sähkövalot vasta vuonna 1954.20
Kirkonkylän ja Aronkylän asemaa kunnassa korosti 1930-luvun lopulla niiden välisen tien,
Topeekan, päällystäminen asfaltilla, mikä oli todella harvinaista maaseudulla. Topeekasta tuli
merkittävä "vapaamuotoisen yhteisöllisen toiminnan näyttämö”, jossa nuoriso iltaisin kokoontui,
"topekoi”, käveli, pyöräili ja myöhemmin ajeli autolla.
Vielä 1920-luvulla Aronkylä oli vilkkaampi liikekeskus kuin kirkonkylä. Siellä sijaitsi muun
muassa Kauhajoen osuuskaupan päätoimipaikka, suojeluskunnan talo ja urheilukenttä. Aronkylä
kilpaili oppikoulun rakentamiskokouksessa vuonna 1929 vakavasti Kirkonkylän kanssa, koska
sen katsottiin sijaitsevan lähellä asemaa, keskeisellä ja vilkkaalla liikepaikalla, jossa on runsaasti
asuntoja saatavilla ja jonne oppilaat pääsisivät helposti junalla ja meijerikuskien kyydissä. Naapu
rikunnista odotettiin tulevan pyrkijöitä oppikouluun rautateitse. Kirkonkylän katsottiin silloin
olevan ennen kaikkea hallintokeskus, jonka merkitys oli vähäinen. Ensimmäisessä kokouksessa
enemmistö taipui Aronkylän puolelle, mutta parin kuukauden kuluttua pidettiin uusi kokous,
jossa edellinen päätös purettiin, ja koulu päätettiin rakentaa kirkonkylään. Perusteluina oli, että
kirkonkylä omasi parhaimmat kehitysmahdollisuudet ja se oli parhaiten kaikkien kuntalaisten
tavoitettavissa maanteitse nopeasti lisääntyvän bussiliikenteen ansiosta.21

Vielä 1930-luvulla Kirkonkylän raitti oli kaupallisesti Aronkylää hiljaisempi. Osuuskaupan
myymälä kirkolla (kuvassa) oli Aronkylässä olevaa päämyymälää pienempi, seuraava uusi
liikerakennus linja-autoasemaa vastapäätä valmistui 1965. Osuuskauppa siirtyi nykyiselle
paikalleen entiselle Hankkijan tontille 1984. Silloin elettiin jo alueosuuskaupan aikaa.
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Tien päällystys tapahtui 1930-luvulla koneiden avulla, mutta työhön tarvittiin lisäksi sekä miehiä että hevosia.

HeikkiTaimi

TOPEEKAN NIMI
Kauhajoella tapahtui 1930-luvun lopulla suuri edistysaskel, kun maantie Aronkylästä Kirkonkylään viiden ki
lometrin pituudelta sai kestopäällysteen, asvaltin. Kestopäällystäminen oli silloin koko maatakin ajatellen
maaseudulla hyvin harvinaista. Kauhajoki oli maakunnassa ensimmäinen, jossa oli päällystetty maantie.
Työmaan keskeinen paikka Aronkylän osuutta 1937 rakennettaessa oli Keski-Mattilan tienhaarassa pel
lolla. Siinä tapahtui päällystemassan valmistus isolla junan veturia muistuttavalla höyryllä käyvällä koneella.
Kivenmurskauskoneet olivat Ala-Mattilan riihen tontilla. Päällystys alkoi ensimmäisenä rakennusvuonna Kurikantien ja Asematien risteyksestä ja jatkui meijerin ohi Rapakontielle saakka. Vuonna 1938 ei päällystystyötä tehty. Silloin tapahtui valmisteluja jatkoon, mm. tien oikaisu välillä Rapakontie - Otontie. Kesällä 1939
päällystettiin Kirkonkylän puoleinen osuus Rapakontiestä Kulmakahvilaan saakka. Viimeksi mainittu sijaitsi
Hallintotien ja Topeekan risteyksessä, vastapäätä Aromustaloa. Pikikoneet olivat Rauskan maalla, nykyisen
Halpa-Hallin tontilla.
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Tärkein oli tietysti päällystemassaa valmistanut höyryn voimalla toiminut kone.

Päällysteen sidosaine, öljystä peräisin oleva musta piki tuotiin Amerikasta. Materiaali oli isoissa metallitynnyreissä. Astioita oli paljon. Myöhemmin mm. karjan laidunjuottamiseen käytetyn tynnyrin kyljessä oli
valmistajan toimesta tekstiä. Siihen oli laitettu myös paikkakunnan nimi, mistä materiaali oli lähtöisin. Tuo
paikka oli USA:ssa Kansasin osavaltion pääkaupunki Topeka. Pääkaupunki on edelleenkin sama, amerikka
laisen mittapuun mukaan pienehkö hallintokeskus isolle maataloudesta, teollisuudesta ja öljystä elävälle
osavaltiolle.
Pikiasemalla työskennelleet paikkakuntalaiset näkivät astiat. Tyhjät tynnyrit myytiin paikkakuntalaisille.
Ei aikaakaan, kun joku sanoi suomalaisittain sanan Topeeka. Ensin oli tientekoon tarvittavan aineen valmistuspaikkakunta ja siitä pian päällysteen nimi ja sen jälkeen heti päällystämisen alkuhistoriasta lähtien tien
nimi Topeeka.
Topeekan nimen historia vielä tunnetaan. Paljon on paikkojen ja asioiden nimiä, joiden historia on hä
märän peitossa.

Lähteet:
Matti Keski-Mattilan kirjoitus Kauhajoen Joulussa 1991,
Irja Lyly-Yrjänäisen kirjoitus Kauhajoen Joulussa 2006 sekä Ilmari Varamäen haastattelu elokuussa 2012.
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Monien muitten yhdistysten tavoin nuorisoseurojen toiminta oli 1920-ja 30-luvuilla vilkasta. Silloin kukoistuskaut
taan eläneet nuorisoseurat olivat miltei ainoita maaseudun nuorten valistus- ja harrastusseuroja, jotka pyrkivät po
liittisesti sitoutumattomaan toimintaan päämääränään hyvän ihmisen ja kelpo kansalaisen kasvattaminen. Kuvassa
Päntäneen komea nuorisoseurantalo, jonka vihkiäisiä vietettiin 1930.

Kirkonkylä oli vielä pitkään mittasuhteiltaan pienimuotoinen, harmonisesti rakentunut,
idyllinen ja hiljainen raittikylä. Merkittävimmät rakennukset sijoittuivat Kirkonkylän raitilta
erilleen. Näitä ovat nuorisoseurantalo Rientola (nykyinen Räimiskä), Yhteislyseo, Kotitalousop
pilaitos ja Maamieskoulu sekä Kunnallissairaala. Aronkylässä on niin ikään pääraitilta erillään
olevia merkittäviä rakennuksia, Suojeluskunnan talo, myöhemmin Kauhajoen Karhun urheilu
talo, nykyinen Kiinteistö Oy Kauhajoen Yhteistalo ja Asemarakennus. 1920-luvulla rakennettiin
Turjankylään Evankelinen kansanopisto.
Myös Päntäneen keskustaan rakennettiin monia liike- ja julkisia rakennuksia, mutta ne eivät
muodostaneet vielä yhtenäistä tiivistä raittia. Päntäneellä aikaisempien katseenvangitsijoiden,
komeitten kantatalojen, rinnalle nousivat koulu, liikerakennukset, osuuskauppa, meijeri, seuro
jentalo ja useat kauppaliikkeet.
Päntäneen tavoin Kainaston kyläkeskus alkoi kehittyä nopeasti. Kainastolla rautatie avasi
ikkunan maailmaan. Ensimmäistä junaa kesällä 1912 kerääntyi vastaanottamaan valtaisa väki
joukko. Kylän teollistumisen aloitti turpeennosto Survonevalta 1918 ja sitä jatkoi 1920-luvulla
turvevoimala, korpputehdas ja vielä perunajauhotehdas. Viimeksi mainittu aloitti 1937. Kylän
raitille nousi komea kansakoulu 1918. Myös kaupalliset palvelut lisääntyivät. Kainasto kehittyi
Kauhajoen merkittävimmäksi kyläkeskukseksi Päntäneen rinnalle.
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Veteraanien perinnetalo on Sanssinkartanon pihapiirissä. Sen näyttelyt kertovat kauhajokelaisesta maanpuolustushistoriasta Suomen sodasta Lapin sotaan asti.

Sotavuodet ja niiden jälkeinen kausi 1939-1949
Elämää sodan varjossa ja sodan seurausten korjaaminen.
Sotien jälkeen tasa-arvoistava pienviljely valtaineti kehitys jatkuu
ja maatalouden tehoviljely yleistyy.
Sotavuosina 1939-45 ulkomaiset kauppayhteydet olivat vähäiset ja maaseudun tärkein tehtävä
oli elintarvikkeiden tuotannon turvaaminen. Valtiovalta säännösteli tärkeimpien tarvikkeiden
hintoja ja kauppaa ja tärkeimpien tarvikkeiden ostamista säädeltiin ostokorteilla. Talvisodan jäl
keisessä välirauhassa luovutettujen alueiden väestön uudelleen asuttamiseksi säädettiin vuoden
1940 pika-asutuslaki, jonka nojalla perustettiin Kauhajoelle uusia asutustiloja 73.22 Kirkonkylään
Äijälän pappilan maille perustettiin 23 tilaa, Enon pappilan maille 23 tilaa ja Lukkarin virkata
losta lohkottiin 12 tilaa.23
Kauhajoki oli sotavuosina varsin hyvässä asemassa, koska sotatoimet eivät suoraan koskeneet
sitä ja suurin osa väestöstä pystyi tuottamaan itse elintarvikkeita. Sota vaikutti kuitenkin monella
tavalla jokapäiväiseen elämään. 1940-lukua leimasi puute vaatteista ja kengistä ja myös elintar
vikkeista sellaisilla perheillä, joilla ei ollut riittävästi omaa viljelysmaata.
Talvisodasta jäi konkreettinen muisto Kauhajoelle. Sodan sytyttyä eduskunta saapui Kau
hajoelle, jossa se työskenteli 1.12.1939-12.2.1940 välisen ajan. Istunnot pidettiin silloisessa Yh
teislyseossa, nykyisessä Sanssin koulussa, jossa nyt on Eduskuntamuseo. Koulun takana oli vielä
1950-luvun alussa eduskunnan väkeä varten kaivetut sirpalesuojat, jotka myöhempinä vuosina
soveltuivat mainiosti oppilaiden käpysotiin ja intiaanileikkeihin. Sotiin osallistumisesta muistut
tavat nykyisin myös Kauhajoen sotaveteraanien perinnetalo sekä vuosien 1939-45 sodissa kaatu
neiden kolme sankarihautausmaata, joissa on yhteensä 374 vainajan muistolaatat.
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KAUHAJOKI SUURIN LEIVÄN RAAKA-AINEEN TUOTTAJA SODAN AIKANA
Sodan vuoksi koko maan maataloudenharjoittajille oli lailla määrätty luovutuspakko. Sen perusteella valtio
pakkolunasti tiloilta elintarvikkeita yleiseen kulutukseen. Viljan lisäksi piti luovuttaa lihaa, maitoa, kanan
munia, villaa ja perunaa. Velvollisuus rasitti ankarasti tiloja, koska luovutusmäärät olivat suuret. Sodan vuoksi
ei ollut riittävästi työvoimaakaan. Luovutuksesta maksettiin pieni korvaus.
Luovutusvelvollisuus oli voimassa talvisodasta alkaen, välirauhankin ajan aina vuoteen 1948 saakka.
Esimerkiksi kesällä 1940 kiellettiin kotivoin valmistus myyntiä varten.
Tuotannon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi järjestettiin valtion toimesta erilaisia kampanjoita. Leipäviljan
tuotantokampanjan päätavoitteena oli tuotannon lisäys. Kampanjassa laadittiin tiloille viljelysuunnitelmia,
järjestettiin siemenviljaa ja edistettiin koneiden yhteiskäyttöä ja talkoohenkeä. Kaiken kaikkiaan pyrkimykse
nä oli turvata väestön ravitseminen ja terveys.
Toimenpiteiden kärkeen nousi tuotantokilpailut. Maatalousministeriö järjesti kuntien välisen leipäviljan
tuotantokilpailun. Sen Kauhajoki voitti vuoden 1943 aikana tapahtuneiden luovutusten perusteella. Tästä
arvokkaasta kotirintamatyöstä saatu tunnustus, pellon kyntöä esittävä taulu on sijoitettu kaupungintalon
2. kerroksen aulaan. Tauluun kiinnitetyssä laatassa on teksti: "Maatalousministeriö on antanut tämän palkin
non Kauhajoen kunnan maanviljelijöille tunnustukseksi leipäviljan viljelystä sotavuonna 1943".
Palkinto on kyntöä esittävä korkokuva. Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz (1879-1949) on taulun tekijä.
Cedercreutz oli erityisen taitava eläinten kuvaaja. Palkintotaulussa tottuneet parihevoset ponnistavat jokai
sella lihaksellaan valjaitaan vastaan kyntäjän ohjatessa auraa. Kyntäjä tekee työtään eleettömästi, ammat
titaidolla. Tärkeää on tasainen viillos ja kynnöksen edistyminen, jotta pellon hyvä muokkaus ja sen kautta
elämälle tarpeellinen maan anti varmistetaan.
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Maataloustuotanto kärsi sota-aikana monista ongelmista. Tuotantoa ja hintoja kontrolloitiin
tarkasti ja luovutusvelvollisuudet olivat mittavat. Työvoimasta oli kova puute, koska useimmat
työikäiset miehet olivat rintamalla. Siksi naiset ja lapset tekivät sellaisia töitä, joita rauhan aikana
olivat tehneet vain miehet. Moniin taloihin tuli töitä tekemään venäläisiä sotavankeja. Myös he
vosia jouduttiin luovuttamaan armeijalle. Lannoitteista, polttoaineista ja rakennustarvikkeista oli
puutetta. Niinpä maatalouden kehitysmahdollisuudet olivat vähäiset, mutta pienilläkin tiloilla ja
omakotitaloissakin pyrittiin tuottamaan elintarvikkeita, villaa, pellavaa ja nahkoja omaan käyt
töön. Sotavuosina maatalouskerhot toimivat kerhoneuvojan johdolla vilkkaasti ja pyrkivät opas
tamaan nuoria kasvattamaan tomaatteja, juurikasveja, porkkanaa, punajuurta ja kaalia omalla
kerhopalstallaan.24 Koululaisia innostettiin talkootyöhön myöntämällä rautaisia, hopeoituja ja
kullattuja merkkejä sen mukaan, kuinka paljon he ovat työkirjojensa mukaan todistettavasti teh
neet työtä, esimerkiksi keränneet marjoja, pihkaa, paperia ja romua tai kasvattaneet vihanneksia.
Sotien jälkeinen aika vuosina 1944-49 merkitsi monissa suhteissa suurta ja nopeaa muutosta
koko Suomessa. Suuri ongelma heti alkuun oli rauhanteossa luovutetuilta alueilta tulevien noin
420 000 evakon asuttaminen suurin piirtein samanlaisiin oloihin kuin heillä oli aiemmin ollut.
Noin puolet heistä oli maatalousväestöä, joille pyrittiin hankkimaan omat maatilat. Tämä mer
kitsi Kauhajoelle suurta piristysruisketta: luovutetuilta alueilta saapui 1500 siirtolaista, evakkoa,
jotka majoitettiin aluksi väliaikaisesti kauhajokelaisiin taloihin. Näistä valtaosa jäi viljelijöinä
asumaan vakinaisesti paikkakunnalle.25 Toisaalta suuri joukko, 409 parhaassa iässä olevaa kau
hajokelaista miestä oli kaatunut ja sen lisäksi monet sotainvalidit olivat haavoittuneet vakavasti.
Tämä oli ankara isku perheille, joita se välittömästi koski, mutta se ei lannistanut jäljelle jääneitä.
Usko tulevaisuuteen oli vahva, periaatteena oli 'eteenpäin elävän mieli”. Perheitä perustettiin,
syntyivät suuret ikäluokat. Väkiluku lisääntyi voimakkaasti, vuosina 1945-50 keskimäärin 300
henkeä vuodessa.26
K A LEV A M A TTILAN A RKISTO

Kauhajoelle saapui turvaan sodan jaloista 1500 siirtolaista. Heidät majoitettiin aluksi väliaikaisesti kauhajokelaisiin
taloihin. Valtaosa sijoittui viljelijöinä vakituisesti paikkakunnalle. Tämä merkitsi Kauhajoelle suurta piristysruisketta.
Kuvassa siirtolaisia kuljettava juna on saapunut Aronkylän asemalle.
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Asutustoiminta lisää pienviljelytiloja
Valtakunnallisessa politiikassa suosittiin pieniä perheviljelmiä kuten aiemminkin, koska niiden
katsottiin edelleen sopivan parhaiten Suomen oloihin. Tämä patosi omalta osaltaan ratkaisevasti
elinkeinorakenteen muutosta, joka muualla Länsi-Euroopassa oli alkanut jo vuosisadan alussa.
Niinpä maaseudulle rupesi syntymään suurien ikäluokkien myötä yhä enemmän maa- ja metsä
talouteen sitoutunutta liikaväestöä, joka muodosti myöhemmin vakavan uhkan tasapainoiselle
alueelliselle kehitykselle. Niinpä Kauhajoen viljelmien määrä kasvoi nopeasti tilojen osittamisen
ja uusien asutustilojen perustamisen seurauksena. Asutustiloja perustettiin siirtolaisille, rinta
mamiehille sekä sotainvalideille ja -leskille vuoden 1945 maanhankintalain nojalla kaikkiaan
273 kappaletta. Pieni osa (noin 10 %) tarvittavaa maata hankittiin vapaaehtoisilla kaupoilla ja
loput pakkolunastamisella. Ensisijassa maata lunastettiin harrastelijaviljelijöiltä, rappiotiloista,
yhtiöiltä, seurakunnalta, kunnalta ja muilta yhteisöiltä.27Alle 6 peltohehtaarin asutustiloja perus
tettiin kaikkiaan 122 kappaletta, ja ne sijoittuivat pääasiassa Kirkonkylään ja Aronkylään, kos
ka työnsaantimahdollisuudet olivat niissä parhaimmat. Joitakin tällaisia tiloja perustettiin myös
Päntäneelle ja Kainastolle, koska näissäkin kylissä oli kohtalaisesti työssäkäyntimahdollisuuksia.
Asutustoiminnan ansiosta Kirkonkylä ja Aronkylä saivatkin vahvan kasvusysäyksen.28
Viljelystiloja (yli 6 hehtaaria peltoa) perustettiin 151 kappaletta ja ne sijoittuivat valtaosin
keskeisen viljelyalueen ulkopuolelle, jossa oli paljon viljelykelpoista maata raivattavaksi. Suurin
yksittäinen kohde oli Sahan-Tuhkanevan asutusalueen muodostaminen tiettömälle ja raivaamat
tomalle suoalueelle.29
Sahan-Tuhkanevan asutusalueen suunnittelu aloitettiin virallisesti 1948. Sinne perustettiin
kaikkiaan 42 viljelystilaa, niin sanottuja kylmiä tiloja. Lisäksi kylään rakennettiin 2 liiketaloa
ja kansakoulu. Se oli Suomen suurin yksinomaan rintamamiehille tarkoitettu uusi asutusalue.
Keskimäärin tuli tilaa kohti viljelykelpoista maata noin 15 hehtaaria ja metsää vajaat 30 hehtaaria.
TU O M O HAVUNEN

Asevelitien, Taipaleentien ja Jukolankujan varteen muodostettiin heti sodan jälkeen isoja tontteja, jotka luovutettiin
rintamamiehille omakotitalon rakentamista varten. Tontit olivat niin suuria, että myöhemmin niille on voitu rakentaa
toinenkin omakotitalo. Kuvassa Asevelitie kulkee vasemmalta oikealle ja poikkikatu on Taipaleentie.
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Sahankylän asutus syntyi yhtenäisen suunnitelman pohjalta. Asumattomalle Sahan-Tuhkanevalle perustettiin kaikki
aan 42 viljelystilaa. Talouskeskukset sijaitsevat viljelysten äärellä tien tuntumassa. Suora maantie kulkee alueen kes
kellä Aronkylästä Sahankylän kautta Ikkeläjärvelle ja sieltä edelleen on vanha yhteys valtatie 3:lle. Rintamamiehet
olivat kotoisin eri puolilta Suomea, monet Järviseudulta.

Suunniteltu tilakoko uudisraivauksen jälkeen oli siten suurempi kuin siihen aikaan keskimäärin
Kauhajoella. Tien rakentaminen ja suon kuivaaminen olivat valtion tehtäviä ja valtio avusti myös
rakennusten rakentamisessa ja uudisraivausta. Kustannukset laskutettiin pitkäaikaisina, halpa
korkoisina asutuslainoina.
Sahankylän asutus on syntynyt järkiperäisen ja suunnitelmallisen työn tuloksena. Asumukset
sijaitsevat viljelyksiensä äärellä ja suora maantie kulkee asutusalueen keskellä Aronkylää kohti,
jossa on saatavilla korkeatasoisia palveluja ja myös sivuansiomahdollisuuksia. Vuoteen 1959 men
nessä asutustoiminta oli suoritettu suurimmaksi osaksi loppuun. Rakennukset olivat ajanmu
kaisia, ja viljelmien koko oli ajateltu riittävän suureksi sen aikaisen maatalouden tulokselliselle
harjoittamiselle.30
Aarne Lassila kertoo, miten asutustila asutettiin Sahankylässä. "Menimme vaimoni kanssa
naimisiin sodan aikana 1943. Sahankylästä osoitetulle rintamamiestilalle nro 1 tulin elokuussa
1951, kuten 41 muutakin tänne osoitettua pääasiassa Järviseudulta kotoisin olevaa asutustilallista.
Mukana oli vain kirves, lapio ja isän polkupyörä. Tilalle oli koneella raivattu ja ojittu peltoa, jos
ta oli jo valmiiksi kylvetty heinälle kolme hehtaaria. Maapohja täällä oli pääasiassa hiuesmaata.
Ruista kylvin syksyllä 40 aaria ja aloin heti rakentamaan asuinrakennusta toisin kuin yleensä
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muut. He rakensivat ensin navetan, jonka karjakeittiössä aloitettiin asuminen. Ennestään täällä
oli pienehköjä tiloja kymmenkunta. Asuinrakennus valmistui ja elokuussa seuraavana vuonna
perhekin muutti tänne. Lapsia oli silloin viisi, kaikkiaan kahdeksan. Tilalle kuului osuus yhteis
metsästä sekä kotimetsää. Tila lunastettiin omaksi myöhemmin. Lassilan tilaan kuului myös
suopalsta, joka raivattiin suoviljelykseksi v. 1960. Ensin neva raivattiin Pellonraivauksen katepillarilla, joka puski kannot ja pintaturpeet kasoihin, jotka sitten poltettiin. Siitä tuli tuhkaa kuin
kydönpoltosta. Ojat kaivoin itse lapiolla. Turvetta oli 3,6 ha:n kytöpalstalla 2,5 m. Kytöön ei ajettu
savea. Ensimmäisenä syksynä kylvin kydölle rukiin, mutta halla vikuutti sadon niin, että jyvät
olivat kuin oravankynsiä, pieniä. Heinää ja kauraa siellä viljeltiin. Ja karjanlannan sekä apulan
nan ja kalkituksen voimalla kydöltä saatiin kohtuullisia satoja. Hallanarka kytö oli. Kytöpalsta
metsitettiin 1980-luvulla. Tila eli karjatalouden ja metsän varassa. Työ ja leipä eivät täällä loppu
neet koskaan ja rahaakin tuli riittävästi”.31
Myös Nummijärvellä on varsin laaja asutusalue, Koihnanneva. Lisäksi Ikkeläjärvellä, Kauhajärvellä ja Uurossa on runsaasti asutusviljelytiloja.32

AsutustilanraivaaminenKoihnaanonsaanutrunopukuisenkuvauksen
T ä m ä n tila n s a im m e h e lm ik u u lla 1956.
Y ritä n tä s s ä j a n y t k o o t a ru n o a , s a n o ja k o k o o n p u n o a ...
T ä n n e t u lle s s a m m e e i o llu t p a ljo n t y ö k a lu ja
M u t t a o lip a t e r v e y tt ä j a ja t k u v ia ty ö h a lu ja
O li v a in la p io , k u o k k a j a k irv e s
J o t e n jo u t u i o jia k a iv a m a a n h a m p a a t irv e s
P iti p o is v a iv a is k o iv u ja k y n s iä
Ir ti n e v a s t a n iid e n ju u r ia jy r s iä
K u lk i to k i p e r ä ä n k a ts o jia
ta ik k a tö itte n v a lm iik s i v a lv o jia
K u ite n k in p ia n p iik k ip y ö r ä tr a k t o ri o s te ttiin
S illä k a n to ja y lö s m a a s ta n o s te t tiin
S itte n n e p ih a m a r k ille a je ttiin
J o t e n n iitä m u u r ip a d a n a lla p o lt e t t iin
N ä in ta lo u d e llis e s ti to im ittiin
S a m a lla k y lv ö k u n to o n m a ita m u o k a ttiin
O n h a n to k i p e lt o ja k a lk ittu
m y ö s m a a h a n k u p a ria h a n k it tu
L a it e t t u m o n ta m u u t a k a s v u n v o im a a
J o s t a e i k u k a a n to is ta n s a s o im a a
O li te h tä v ä r a k e n n u s h o m m a t, n ä m ä k in ty ö t y h ä is o m m a t...

Hilja Aaltonen, Nummijärven kyläkirja, Kalliomäki 2000,345

Kaiken kaikkiaan pienviljely yleistyi 1940-luvun loppupuolella edelleen nopeasti tilojen osi
tusten ja asutustoiminnan vaikutuksesta. Vuoden 1950 maatalouslaskennan mukaan Kauhajo
ella ei ollut enää ainuttakaan yli 50 peltohehtaarin tilaa. Yli 40 % viljelmistä omisti peltoa alle 5
peltohehtaaria. Valtiovallan tavoitteena oli kuitenkin turvata elintarvikkeiden riittävä tuotanto
ja saatavuus. Hintasäännöstelyä ruvettiin asteittain purkamaan ja valtio alkoi järjestelmällisesti
edistää lannoitteiden käyttöä myöntämällä lannoitetukea, joka porrastettiin tilakoon ja alueelli
sen sijainnin mukaan. Pientilat saivat maksutta tietyn määrän väkilannoitteita ja maatalouskalkkia. Näin totutettiin vanhakantaisiakin viljelijöitä väkilannoitteiden käyttöön.33
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Ennen metsäautoteiden rakentamista kaukaisempien palstojen hakkuussa piti työmiehillä olla majapaikka. Miehet
kaatoivat puut ja toivat ne hevoskyydissä autotien varteen. Metsäautoteiden tultua metsäkämppä toimii tarvittaessa
päivittäisen suojan antajana. Kuvassa on talvimyrskyn runtelema kämppä Ikkeläjärven maastossa joulukuussa 1975.

Oli selvää, että pienillä tiloilla tarvittiin lisäansioita, joista tärkein olivat metsätyöt. Sotien
jälkeen metsien hakkuut lisääntyivät ja metsätöitä edistettiin erityisillä kannustimilla. Määrä
tyn työsuorituksen saavuttaneet olivat oikeutettuja ns. Teho-pakkaukseen, jossa oli annokset
tupakkaa, sokeria, ja kahvia. Hakkuut ulottuivat myös kaukaisimpiin ja vaikeasti tavoitettaviin
takametsiin, joihin ruvettiin rakentamaan metsänomistajien yhteistyönä hautasaunoja metsätyö
miesten majapaikaksi. Tällaisia olivat esimerkiksi Rahkolan ja Keturin hautasauna Päntäneellä.33 Hautasaunoja oli paljon muitakin, koska samanlaisia takametsiä oli Kauhajoella runsaasti.
Nykyisin metsäautotiet tekevät ne tarpeettomiksi, mutta kunnossa olevat hautasaunat palvelevat
taukotupina metsätyöntekijöitä. Pientiloilta käytiin metsätöissä myös kaukaisilla savotoilla Pir
kanmaalla ja Keski-Suomessa, mutta myös Ruotsissa.
Vielä niinkin myöhään kuin 1970-luvulla raivattiin peltoa suosta käsipelillä. Väinö KallioKokko kertoo raivaustyöstään: "Palasin Kauhajoelle vuonna 1970 kotitilaa asumaan. Siellä oli
nevaa raivaamatta. Suota raivasin ensin 2 ha palan. Puut raivattiin ensin ja sitten väännettiin
kannot ja liekopuut kasoihin kuivumaan, josta ne poltettiin kotona. Kytö ojitettiin lapiotyönä ja
konto kuokittiin. Kontoa ja rapamaata oli paksulti ja ravan alla sininen savi. Kydölle ajettiin savea,
joka levitettiin ja äestettiin tasaiseksi. Ennen ei käytetty kytömaassa kalkkia, savi oli parempaa
kasvamaan. Myöhemmin sitä kalkittiin ja karjanlannan sekä apulannan voimin kytö kasvoi. En
sin sadot olivat huonompia, mutta myöhemmin kytö kasvoi tyydyttävästi kauraa ja heinää.”35
Lisäansioita saatiin myös teollisuudesta, rakennustöistä ja tilapäistöistä suuremmilla maati
loilla, vaikka pinta-alojen pienenemisen ja koneellistumisen takia työvoiman tarve väheni. Ra
kennustoiminta vilkastui sitä mukaa, kun tarvikkeita alkoi olla saatavilla. Tämä edisti samalla
saha-, puunjalostus- ja tiiliteollisuuden voimistumista. Polttoainepula loi edellytykset polttoturveteollisuuden laajenemiselle. Karstaamot yleistyivät, koska valmiista kankaista oli pulaa. Niissä
kehräytettiin omat villat langoiksi, joita sitten voitiin kutoa ja ommella vaatteita ja asusteita.
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Omavaraisuus ja vaihdantatalous pientilojen toimeentulon lähteenä
Perimmiltään pientilojen ja kokonaisten syrjäkylienkin toimeentulo perustui omavaraiseen elä
mänmuotoon ja vaihdantatalouteen, sillä viljelijät pystyivät töihin monitaitoisesti. Omavaraisella
tilalla pyrittiin tuottamaan kaikki tarpeellinen sekä tekemään itse tilan työt. Mahdollisimman
moni tarve-esine valmistettiin itse, mutta vaativinta erityisosaamista omaavat sepät, suutarit ja
räätälit olivat jo varhain eriytyneet omiksi ammattiryhmikseen. Vähitellen elämänmuoto moni
mutkaistui ja erikoisosaamista ruvettiin vaatimaan yhä enemmän. Sitä Kauhajoen kylissä kuten
yleensäkin Pohjanmaalla löytyi yllin kyllin, sillä pohjalaisten erikoinen kätevyys oli 1800-luvulta
alkaen maassamme yleisesti tunnettu asia,36Esimerkiksi Nummijärvellä oli osaavia ammattimie
hiä kaikilta tarpeellisilta aloilta. Kylässä oli myös kaikki tärkeimmät palvelut. Kylässä harjoitet
tiin pitkään myös luonnonmukaista vaihdantaa, jossa vieraan tekemä työ korvattiin omalla työl
lä. Töitä tehtiin myös talkoilla, esimerkiksi pärekattoja.37
Jälkeenpäin tuntuu ihmeelliseltä, että sotien jälkeen, 1940-50 luvuilla, pystyttiin rakentamaan
niin paljon uusia rakennuksia ja korjaamaan vanhoja, koska rakentaminen vaatii nykyaikana to
della paljon rahaa ja koska erityisesti pientiloilla raha oli tiukassa. 1950-luvun alun korkeat puuta
varan myyntihinnat tosin kohottivat tulotasoa, mutta vain lyhyen aikaa ja pientiloilla oli niukasti
metsää. Kyläkuva uusiutui kuitenkin nopeasti. Uusia rakennuksia rakennettiin erityisesti uusille
tiloille, asutustiloille ja tilojen ositusten myötä perustetuille uusille tiloille. Vanhoja rakennuksia,
jouduttiin uudistamaan, sillä ne olivat päässeet rapistumaan sotavuosien ja niiden jälkeisen tarvikepulan aikana. Kustannukset saatiin alhaisiksi käyttämällä omia rakennustarpeita ja tekemällä
itse suurimman osan töistä. Ne asumukset, joilla oli vähän peltoa ja joiden omistajat olivat van
hoja tai työkyvyttömiä, jäivät rapistumaan tai jopa autioituivat ja hävisivät asukkaiden muutettua
pois tai kuoltua. Parhaimmat rakennukset saattoivat jäädä perillisten loma-asunnoiksi.
Esimerkiksi omavaraisesta vaihdannaistalouteen perustuvasta omatoimisesta rakentamisesta sopii Hauta
mäen navetan rakentaminen Möykkykyiässä vuosina 1952-53. Koska entinen navetta oli loppuun lahonnut,
edessä oli uuden rakentaminen. Se päätettiin rakentaa sementtitiilistä sen aikaista tyyliä noudattaen, jolloin
samaan rakennukseen tuli navetan lisäksi sauna, karjakeittiö, talli, lantala, puucee sekä heinä-ja puimala
to. Piirustukset teki kylän monitoimimies S A Kamila. Tiilet leivottiin oman väen voimin rakennuspaikalla.
Hiekka lapioitiin noin 10 kilometrin päässä olevasta montusta oman kylän autoilijan kuorma-auton kyytiin
ja ajettiin rakennuspaikalle. Sementti ja sora sekoitettiin lapiopelillä, valumuotit lainattiin pienviljelijäyhdis
tykseltä. Vain sementti piti ostaa. Perustustyöt tehtiin lapiotyönä omin voimin. Täytemaa ajettiin läheiseltä
Hautapakalta. Kivijalka pystytettiin itse louhituista porakivistä, jotka kuljetettiin hevosella rakennuspaikalle.
Lautatavara kaadettiin omasta metsästäjä sahattiin sirkkelillä läheisellä vesimyllyllä. Pääosa muuraustyöstä
tehtiin niinikään itse, mutta julkisivun näkyvän osan muurasi naapuri. Kehikon pystyttämisessä oli oman
kylän ammattilainen yhden päivän, mutta muuten rakentaminen tehtiin omin voimin. Omasta metsästä sa
hatut pölkyt höylättiin vesimyllyn pärehöylällä päreiksi, jotka omin voimin naulattiin katoksi. Ovet ja ikkunat
teetettiin oman kylän puusepällä. Lasit ostettiin, mutta leikattiin kotona. Suuri osa rautaosista taottiin omas
sa pajassa. Myöhemmin tehdyt sähkötyöt teki oman kylän sähkömies. Ylivoimaisesti suurin kuluerä olivat se
mentti, naulat ja vesipumppu vesijohtoineen, jotka ostettiin Päntäneen osuuskaupasta. Vierastyö korvattiin
suureksi osaksi vastavuoroisella hevos- tai miestyöllä.

Useimmat keskeisen viljelyalueen ulkopuoliset kylät olivat vielä 1940-luvulla kyläteiden va
rassa, joita kyläläiset pitivät itse kunnossa. Talvella kulkuneuvoina olivat hevonen ja reki, sukset,
potkukelkka ja jalkapatikka. Kunnantietä ylläpiti kunta. Esimerkiksi Möykkytie saatiin kun
nantieksi vasta 1950-luvun alussa, kun kyläläiset sitä ennen kunnostivat sen kunnantien tasoa
vastaavaksi ja koska sillä oli riittävästi liikennettä. Tämän jälkeen autolla pystyttiin kulkemaan
talvisinkin, mikä oli tärkeätä, koska henkilöautot ja traktorit alkoivat yleistyä.
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Nopea väkiluvun lisäys edisti uusien julkisten ja yksityisten palvelujen perustamista.38 Muun muassa viisi uutta kan
sakoulua aloitti toimintansa, niistä kolme syrjäkylille, Koivumäen, Nummilahden ja Hakokallion kyliin. Monesti kan
sakoulut aloittivat toimintansa suuressa maatalossa ja vasta useiden vuosien kuluttua rakennettiin oma koulutalo.
Nummilahden koulu toimi vuosina 1948-54 Haapaniemen talossa Nummijärvellä.
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Möykkytie avasi myöhemmin tien myös suureen maailmaan opettelemaan sen ihmeellisyyksiä.
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KOULUTIE SUUREEN MAAILMAAN

Aivan koulunmatkan alussa kaksi ensimmäistä havumetsävaltaista kilometriä oli yksitoikkoista taivallus
ta. Vuosien mittaan oppi erottamaan kiinnostavia yksityiskohtia, ja maiseman muuttumista vuodenaikojen
myötä. Muistissa ovat loppukesän puolukat ja sienet sekä syksyn edetessä myrskyt ja sateet, syysaamun kir
peys ja kuura ja ruskan värittämät tienvieret. Luonnon vaipumisesta talvilepoon muistuvat mieleen joutuisa
matkanteko potkukelkalla jääkelien aikaan, hyvät ja huonot hiihtokelit, poskipäitä ja korvannipukoita purreet
pakkasaamut, lumituiskut ja umpeen pyryttänyt tie sekä oravan, jäniksen ja ketun jäljet lumessa. Muistoja
kevään edistymisestä ovat kevätauringon kirkkaus ja lumikiteiden kimallus, kevättalviset metsätyöt, puiden
kaato, ajo, pinoaminen ja kuoriminen raikkaine pihkantuoksuineen, hankikanto, hevosenkakkaran sekaiset
loskakelit, kevätpuron solina, teeren pulputus Mustikkanevalla, tiaisten viserrys, peipposen riemukas liver
rys ja käen kukunta. Kissankäpälät, kissankellot, päivänkakkarat ja sinisiivet kuuluvat keskikesän muistoihin.
Unohtaa ei voi myöskään kautta vuoden taustalla kuulunutta havumetsän huminaa tuulisella säällä.
Tien varren paikoilla oli omat nimensä ja tarinansa, mutta Mustikkojalla ja Puukilan ahteella oli erityistä
hohtoa kummittelumaineensa vuoksi. Kilometripylväät kertoivat ilahduttavan viestin matkan edistymisestä.
Myös pienet ylämäet, myötäleet ja mutkat elävöittivät taivalta, samoin tien varren muutamat harmaat talot ja
peltotilkut, kylätieltä erkanevat tienhaarat ja polunpäät, postilaatikot, meijerikannutelineetja puhelinpylväät
kaksine lankoineen. Kilometri ennen koulua, Rahkoolanmäen päältä, aukesi silmien eteen "Päntälän lakia",
jossa näkyi katseenvangitsijoina komeita maalattuja taloja, ehdottomana ykkösenä Osuuskauppa mahtavine
makasiinirakennuksineen ja kirkkaine pihavaloineen. Tämä rohkaisi kulkijaa, ja loppumatka sujui myötämäkeen "kuin leikitellen". Joskus koko taival taittui vaivattomasti tutun hevosmiehen kyydissä tai kesäkelillä
jopa kuorma-autolla, jos Rahkoolan Erkillä tai Mäenpään Urholla sattui olemaan ajoa samaan suuntaan.
Lakialle tultaessa kylä oli jo täydessä työn touhussa. Syksyllä saattoi kuulua traktorin puksutusta ja pui
makoneen, "tappurin," jytinää, hevosen hirnuntaa, lehmän ammuntaa ja lampaiden määkinää. Pelloilla näkyi
paljon ihmisiä elonkorjuussa, perunankaivuussa ja kyntötöissä, langoilla pääskysrivistöjä. Perunankaivuuta
varten oli ylälu o k ka isilla koulusta erityistä lomaa. Talvisin työ lakian pelloilla laantui ja keskittyi pihapiiriin
sekä metsään, maisema kääriytyi lumiseen vaippaan. Suksen latuja risteili peltoaukealla, tärkeimpänä kou
lun hiihtolatu. Talojen savupiipuista, "torneista", nousi väreileviä savuvanoja taivaalle. Lumi narskui jalkojen
alla. Joskus keskikyläläisten rekijono matkasi aamulla noutamaan halkoja kaukaisilta metsäsaroilta jalakset
kitisten pakkaslumessa. Kirkonkylään matkalla olevan "liniapiilin" valonheittimet peilasivat lakiaa aamun hä
märässä. Talven väistyttyä luonto vihertyi ja peltojen yllä soi kiurujen taivaita tavoiteleva liverrys. Pihoilta
saattoi kantautua tuomen ja syreenin tuoksua, näkyi kukkiva omenapuukin. Kevätkylvöjen aikaan muheva
musta multa lantakasoineen ja vahvoine hajuineen viesti kylän väkevästä maahengestä. Pelloilla tehtiin tou
kotöitä, äestettiin, kylvettiin viljaa ja istutettiin perunoita. Kevään eteneminen antoi lupauksen lähestyvästä
pitkästä kesälomasta, jonka aikana lakialla käytiin harvemmin.
Kylän keskustassa näkyi kuhinaa. Oppilaita riensi kouluun neljältä eri suunnalta, maitoa kuskattiin he
voskyydillä meijeriin, ihmisiä oli kokoontunut osuuskaupan eteen tehdäkseen ostoksia ja odottamaan linjaautokyytiä asioidakseen kirkonkylässä, "kylän asiat praatattihin halaki". Pihamaan reunalla seisoi hevosia
ajoneuvoineen puomiin sidottuina heinäsäkki edessään, makasiinissa ostettiin ja myytiin maataloustuottei
ta, väkilannoitteita ja koneita, kaupan seinänvierellä näkyi polkupyöriä telineellään, talvisin myös muutama
potkukelkka ja joskus sukset. Osuuskaupan kuorma-auto veti magneetin tavoin poikia ympärilleen koulu
päivän jälkeen silloin, kun se sattui seisomaan kaupan pihalla. Muitakin autoja poikkesi harvakseen, ja niitä
tankattiin käsikäyttöisellä pumpulla. Raitin varrella oli Osuuskaupan lisäksi useita kohteita, joissa koulupoika
saattoi pistäytyä toimittaessaan perheen asioita, Päntäneen Osuuskassa, Kauhajoen Säästöpankin konttori,
posti, kirjakauppa, vaatetuskauppa ja muita kauppaliikkeitä, sekä useita leipomoita. Tärkeitä olivat myös ur
heilukenttä, Seurojen talo/Päntäneen elokuvat ja rukoushuone. Koulun läheisen kahvilan avoimesta ikkunas
ta kuului joskus levyautomaatin soitto.
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Kirkonkylän ensimmäinen asuinkerrostalo, Aravatalona tunnettu, valmistui 1952 kunnan virkailijoiden käyttöön. Sa
maan kortteliin rakennettiin myös uusi kunnantalo, joka valmistui 1953.

Kauhajoen kehitys
vuodesta 1950 suureen lamaan saakka
Rahatalous yleistyy ja hyvinvointivaltioti rakentaminen alkaa.
Monipuolistuva, teollistuva ja aktiivinen kehittämispolitiikka tuottaa tulosta
Kauhajoen asukasluku kasvoi vielä 1950-luvun alussa. Tämän jälkeen väkiluku kääntyi laskuun
lisääntyvän maalta- ja maastamuuton sekä syntyneiden määrän vähenemisen seurauksena. Kau
hajoki oli leimallisesti maatalouspitäjä, sillä maa- ja metsätaloudesta sai toimeentulonsa vielä yli
3/4 koko väestöstä.1Uudisraivausta edistettiin, ja vuosina 1950-55 valtion tulo- ja menoarviossa
oli erityinen siirtomääräraha uuden pellon raivauspalkkioihin. Maataloustuotannon tehostami
nen alkoi koko Suomessa tuottaa tulosta ja sadot paranivat. Samaan aikaan purettiin sodan syn
nyttämä säännöstelyjärjestelmä keskeisiltä osiltaan ja säädettiin maataloustulolaki, jonka avulla
viljelijöiden ansiotasoa pyrittiin turvaamaan.2 Korean sota kohotti 1950-luvun alkuvuosina ra
justi puutavaran hintaa ja sitä tietä metsätuloja. Tästä hyötyivät eniten laajoja metsiä omaavat
kantatilat, mutta muutkin metsänomistajat. Siirtyminen rahatalouteen kiihtyi.
Kauhajoellakin maatalous edistyi voimakkaasti. Metsätulojen ansiosta tilat alkoivat nopeas
ti koneellistua, traktorit, lypsykoneet, AlV-tornit, heinänpaalaimet ja leikkuupuimurit alkoivat
yleistyä, samoin salaojitus. Väkilannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä lisättiin.3Pienet viljel
mät, yleensä alle 10 peltohehtaaria, jäivät tästä kehityksestä jälkeen. Kauhajoella näitä oli runsaas
ti, alle 10 hehtaarin tiloja oli vuoden 1959 maatalouslaskennan mukaan 77 %.
Rakennustoiminta jatkui vilkkaana. Uusia kauppaliikkeitä perustettiin runsaasti Kirkonky
lään ja kyläkeskuksiin ja yksittäisiä liikkeitä syntyi myös pieniin syrjäkyliin.4 Kahteen kylään pe
rustettiin uusi kansakoulu. Kirkonkylään rakennettiin ensimmäinen kolmikerroksinen liiketalo
ja ensimmäinen asuinkerrostalo, Aravatalo, kunnan virkailijoita varten.
Hevosjalostus oli Kauhajoella erittäin suosittua 1940-60-luvulla. Näkyvimmät ilmaukset oli
vat ravikilpailujen järjestäminen, raviradan rakentaminen ja kuuluisat juoksijahevoset etunenäs
sä Aromus ja Aro-Veto, jotka ovat saaneet keskustaan nimikkokatunsa ja -puistonsa, Aromuksella on nimikkotalokin.
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Kauhajoen ensimmäinen 3-kerroksinen liikerakennus Topeekan ja Hyypäntien risteyksessä on nimetty Aromuspalatsiksi maineikkaan siitos-ja ravihevosen mukaan. Aromus (1938-63) oli tunnettu valio-ori, jonka omisti Päntäneellä
syntynyt Toivo Korhonen, talon rakennuttaja. Hevosjalostus ja ravit olivat suosittuja 1940-70-luvulla. Oikeanpuolei
sessa kuvassa on lähtötilanne Kauhajoen raviradalla 1977.

1950-luvun alkupuolella Kauhajoen Karhu perusti tanssilavan, Karhunniemen Kasinon, josta tuli
heti koko maakunnan suosima. Irwin Goodman ja Vexi Salmi tekivät aikoinaan suositun iskel
män: "Tango Kauhajoen Kasinolla”
”Taasen ryntäys voimakas alkaa.
Heikot armotta jalkoihin jää.
Tangon tahtikin siirrellään jalkaa.
Neidon korvassa kiinni on pää.
Sydän sykkii taas onnensa aikaa
Tangon tahtikin kiivaasti lyö
Lemmen riemusta rintakin raikaa
Eessä jälleen on tunnelma yö.

Painikuninkaita harteikkaita kiitää lattialla
Tango Kauhajoen Kasinolla soi
Huokuu puhjennutta rakkautta posket tanssijalla
Sanoin kuvata nyt tunnelmaa ei voi....”

PEN TTI KA KKO RI

Kauhajoen Kasinolla vuonna 1977.
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Kauhajoelta lähti viikon alussa parhaimmillaan 200 kalusteautoa myymään ovelta ovelle täällä valmistettuja
huonekaluja. Autot ovat lastattuina ja lähtövalmiina nykyisen Tokmannin talon paikalla sijainneen Perälän Huo
nekaluliikkeen pihalla.

HeikkiTaimi
Jurvan veistokoulu oli perustettu 1911. Sieltä kouluttautui erityisesti Jurvaan ja myös lähipitäjiin huoneka
lujen valmistajia, puuseppiä. Viime sotien jälkeen syntyi Jurvan mallin mukaan Kauhajoellekin useita pieniä
verstaita ja muutama vähän suurempikin. Vaatimattomissa olosuhteissa työskenneltiin 1-5 työntekijän voi
min. Työnteko oli joustavaa niin, että esimerkiksi työntekijäin omat maataloustyöt keväällä ja syksyllä voitiin
hoitaa. Usean yrittäjän toimiessa kokonaistuotanto oli olosuhteisiin nähden kuitenkin huomattavan suurta.
Valmistettujen tuotteiden myynti järjestettiin tehokkaasti. Tavarat kuljetettiin kuorma-autolla, josta käsin
myyntimiehenä toiminut kuljettaja kaupitteli, "luukutti" ne suoraan asiakkaille ovelta ovelle koko Suomessa
liikkuen. Kaupankäynti Kauhajoelta ja maakunnasta oli niin huomattavaa, että sitä varten eduskunta sääti
oman ns. kiertokauppalain. Vilkkaimpaan aikaan 1960-luvun lopulla Kauhajoelta lähti maanantaiaamuisin
jopa 200 kalusteautoa täynnä uusia huonekaluja. Autojen paluu tapahtui viikon mittaan myyntityön onnistu
misen mukaan. Tällä hetkellä huonekaluteollisuus toimii isoissa koneellistetuissa tehtaissa. Valmistajat ovat
erikoistuneet tiettyihin tuotteisiin. Markkinointi tapahtuu vähittäismyyjille sekä kotimaassa että ulkomaille.
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Myös kylien paikalliskulttuuri eli kukoistusaikaansa 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa. Toi
minta-areenoina olivat yhdistystäkö, tanssilavat ja urheilukentät. Leimallisia olivat sellaiset har
rastukset, jotka antoivat mahdollisuuden toimia itse ja yhdessä, ja päätökset tehtiin omaehtoisesti.
Tämä oli vastakkaista keskitetylle yhtenäiskulttuurille, joka on suunniteltua ja keskusjohtoista,
jolloin ihmisille jää vain yleisön rooli, kulttuuripalvelut tuotetaan erikseen. Toimintahaluista
nuorisoa oli runsaasti. Nuorisoseurat järjestivät kesäjuhlia, kruunuhäitä ja iltamia sekä pitivät
erilaisia kursseja. Juhlien ohjelmassa oli tanssin ohella näytelmiä, voimisteluesityksiä, tanhuja ja
kuorolaulua. Maamiesseuran ja maatalousnaisten sekä Kauhajoen Karhun paikallisostojen toi
minta oli vilkasta ja monipuolista. Kylissä oli runsaasti myös hengellistä toimintaa, esimerkiksi
pyhäkouluja ja ompeluseuroja.
Korean korkeasuhdanne jäi lyhyeksi. Kehitys tasaantui ja puutavaran hinnat alenivat suurin
piirtein ennalleen. Maatalouden työpaikat vähenivät voimakkaasti koneellistumisen ansiosta.
Myös turve-, tekstiili-, saha- ja elintarviketeollisuuden työpaikat vähenivät, koska niiden syntyyn
1940-luvulla vaikuttaneita poikkeusoloja ei enää ollut. Osaksi vähenemiseen vaikuttivat 1950-luvun lopun laskusuhdanne ja tuotannon rationalisointi. Sen sijaan huonekaluteollisuus alkoi no
peasti kasvaa 1950-luvulla ottamalla mallia Jurvan kukoistavista saman alan yrityksistä.
Myös julkiset ja yksityiset palvelut lisääntyivät suuresti.5Kuitenkin jo vuonna 1958 lakkautet
tiin ensimmäinen koulu Kauhajoella, Pihkakylän koulu Kainaston pohjoispuolelta, toimittuaan
vain 14 vuotta.
Kauhajoen henkikirjoitettu asukasluku oli vuonna 1960 vähentynyt 16 278 asukkaaseen.
Maatalous oli edelleen voimakkaasti supistuva elinkeino ja siitä sai toimeentulonsa enää 71 %.6
Niinpä monet syrjässä sijaitsevat mökit ja pienimmät tilat rupesivat autioitumaan lähtömuuton
vilkastumisen ja toimeentulomahdollisuuksien kaventumisen takia.

LA URI H AU TAM ÄKI

M ARKKU HAA PA M Ä KI

Kuvaparissa on autioitunut Puukilan Hildan mökki Möykkytien varrella 1964 ja sama paikka 2012.
"Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne" Psalmi 103:16
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Liiketaloja rakennettiin Päntäneellä vieri viereen kiivaimman kehitysvaiheen aikana
1950-luvulla. Ajan myötä useimmat liiketilat on muutettu asuinkäyttöön. Kuvan talot
sijaitsevat Kirkonkylästä tultaessa vähän ennen Päntäneen taajaman keskusta.

Maaseudun raju rakennemuutos
1960-luvulla kasvupolitiikka ja teollisuuden edistäminen nousivat maassamme keskeisiksi ta
voitteiksi, ja maatalous jäi taka-alalle. Niinpä teollisuus ja palvelut laajenivat nopeasti. Kaupun
gistuminen voimistui, ja maaseutukuntien yhteenlaskettu väkiluku kääntyi nopeaan laskuun.
Maaltamuutto ja maastamuutto kiihtyivät, koska Ruotsin vetovoima korkeampien palkkojen
takia lisääntyi. Ulkomaiset energialähteet, ensi sijassa öljy, syrjäyttivät kotimaiset, puun ja tur
peen. Suomessa tapahtui kansainvälisestikin arvioituna harvinaisen nopea ja raju rakennemuu
tos maatalousyhteiskunnasta kaupunkiyhteiskunnaksi. Muutos tapahtui vyörynomaisesti, koska
sitä oli padottu koko 1900-luvun alkupuolen ajan, jolloin sallittiin tilojen vapaa osittaminen ja
suosittiin uusien tilojen perustamista ensin torpparivapautuksen ja sittemmin asutustoiminnan
avulla.7Maaseudulla oli valtavasti nuorta liikaväestöä, jonka oli pakko lähteä kaupunkeihin ja
ulkomaille, lähinnä Ruotsiin. Rakennemuutos kohdistui voimakkaimmin maatalous- ja pienviljelyvaltaisiin kuntiin, jollainen Kauhajokikin oli. Sen täydellinen hallinta oli mahdoton tehtävä
sekä valtakunnan saati sitten kunnan tasolla.
Maatalous- ja metsätyöt vähenivät yhä kiihtyvän koneellistumisen ja rationalisoinnin ansi
osta, samalla kun maatilojen lukumäärä supistui ja niiden keskikoko rupesi merkittävästi kasva
maan. Vuonna 1962 lannoitetuet korvattiin pinta-alalisillä, joita maksettiin porrastetusti pienille
tiloille. Lisäksi maksettiin tuotantoon kohdistuvia aluetukia.8 Asutustoimintaa harjoitettiin kui
tenkin koko maassa vielä 1960-luvulle asti ja vasta vuoden 1966 laissa asutusrahasto muutettiin
maatilatalouden kehittämisrahastoksi, josta alkaen valtion maankäyttöpolitiikka suunnattiin ko
konaan maatalouden rakenteen ja elinkelpoisuuden parantamiseen.9
Viljelytekniikan suuri murros, 'Vihreä vallankumous”, ajoittui 1960-luvun lopulle ja seuraavan vuosikymmenen alkuun, mikä kiihdytti siirtymistä tehotuotantoon. Viljelyssä ja karjanhoi
dossa ruvettiin siirtymään suunnitelmalliseen keinolannoitteiden, väkirehujen ja torjunta-ainei
den käyttöön, kemiallistumiseen. Tärkeä merkitys oli myös kasvi- ja eläinlajikkeiden jalostusme
netelmien kehittymisellä. Kun tämä yhdistyi laajaan koneellistumiseen, voitiin tuotantoa lisätä ja
rationalisoida. Tätä tuki uudistunut maatalouspolitiikka.10Vuonna 1967 toteutettu maatalouden
verouudistus kiihdytti myös tilojen rationalisointia ja koneellistumista. Maatilat rupesivat eri
koistumaan sekä kasvattamaan tilakokoa, karjan määrääjä maidon tuotantoa, mikä näkyi myös
rakentamisessa. Kauhajokelainen maanviljelijä, kansanedustaja Toivo Saloranta luonnehti Pohl-
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sin11mukaan kehitystä ennen erikoistumista seuraavasti: "Meilläkin oli lypsykarjan ohella emak
koja, kasvatettiin lihotussikoja, kanoja oli joku pari sataa... Peltoviljelyn puolella viljeltiin ruista
myyntiä varten, vehnää viljeltiin myös”. Erikoistumisen myötä ei pyritty omavaraisuuden tavoit
teen mukaisesti tuottamaan kaikkea, mitä tilalla käytettiin, vaan sitä, mikä kannatti parhaiten.
Esimerkiksi sikatalouteen erikoistuneilla tiloilla rakennettiin kokonaan uusia sikaloita, joita vaati
myös tuotannon rationalisointi. Samasta syystä rakennettiin myös uusia navetoita ja varastora
kennuksia. Maatiloille jäi vain niin sanotun maatalous-teollisen kompleksin osana raaka-aineen
tuottajan tehtävä, jalostus siirtyi tehdasmaiseksi maatilojen ulkopuolelle.12
Pienet viljelmät joutuivat vaikeuksiin, koska ne eivät pystyneet vastaaman tapahtuneisiin
muutoksiin ja koska sivuansiot, erityisesti metsätyöt, vähenivät koneellistumisen johdosta. Maa
talouden tehostumisen seurauksena ylituotanto lisääntyi, puhuttiin jättimäisistä tukiaisista ja
voivuorista, vaikka ylituotantoa pyrittiin hillitsemään pellonvaraus- ("paketointi”-) ja metsityspalkkioin.13 Niinpä kaupungeissa ruvettiin suhtautumaan maatalouteen karsaasti ja viljelijävä
estö alkoi tuntea työnsä turhaksi. Vielä 1950-luvulla viljelijöiden työtä arvostettiin koko maassa
erittäin suuresti, koska sotien aiheuttama elintarvikepula oli vielä tuoreessa muistissa.
Teollisuudenkaan kehityksen suunta ei Kauhajoella näyttänyt lupaavalta. Olemassa oleva
teollisuus oli kunnan kokoon nähden vähäistä ja liittyi pääosin maa- ja metsätalouteen ja lähiraaka-aineisiin. Suurimpia yrityksiä olivat Kauhajoen osuusmeijeri ja Kauhajoen Saha. Muita huo
mattavia yrityksiä olivat huonekalutehdas Perälä-Yhtymä ja Lahtiharjun kutomo. Koska kunnan
kehityksen suuntaa haluttiin muuttaa, Kauhajoella aloitettiin vuosikymmenen alussa aktiivinen
kehittäminen kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden johdolla.14
Aluksi täällä kiinnitettiin erityistä huomiota julkisten palvelujen kehittämiseen, mikä sai
vauhtia koko maassa aloitetusta hyvinvointivaltion rakentamisesta. Erityisesti edistettiin kou
lutusta, koska sillä katsottiin olevan suuri merkitys kunnan kehitykselle, erityisesti elinkeinoelä
mälle. Olemassa olevia maatalous- ja kotitalousoppilaitoksia laajennettiin ja perustettiin kauppa
oppilaitos ja ammattikoulu kuntainliittopohjalta. Nämä muodostivat monipuolisen kokonaisuu
den aiemmin perustettujen koulujen kanssa.
Valtion aluehallinto lisääntyi Kauhajoella, josta rupesi muodostumaan selkeä seutukuntakeskus. Valtion toimesta rakennettiin mm. virastotalo, johon sijoittui poliisi, posti, verotus sekä tuo
miokunta. Myös kunnallishallinto laajeni, koska kunnat saivat valtionhallinnolta runsaasti uusia
SIVUN KUVAT PEN TTI KA KKO RI

Vasemmalla Lahtiharjun kutomon ajanmukainen tehdasrakennus valmistui 1956. Oikealla Kauhajoen Osuusmeijerin
toiminnan vilkkaina vuosina 1940-ja 50-luvuilla rakennettiin meijerin komeat rakennukset.
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Ylinnä valtion virastotalo, keskellä ammattioppilaitos ja
alinna kauppaoppilaitos, kaikki 1960-luvulla rakennettuja.
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tehtäviä. Yksityiset palvelut laajenivat, koska
väestön ostovoima lisääntyi ja koska naapuri
kunnistakin ruvettiin käyttämään yhä enem
män Kauhajoen keskustan palveluita. Väki
luvun väheneminen pysähtyikin 1960-luvun
alkupuolella muutamaksi vuodeksi, mutta
jatkui sen jälkeen voimakkaana.15 Syntyvyy
den alenemisen aiheuttama oppilaiden vä
heneminen johti Kauhajoella 1960-luvulla
kaikkiaan yhdeksän koulun lakkauttamiseen,
joista viisi sijaitsi syrjäkylissä.16
Koulutuksen edistämisen ohella ruvettiin
luomaan laajamittaiselle teollistumiselle edel
lytyksiä, joita Kauhajoella ei ollut, kuten ei
yleensäkään maaseudulla siihen aikaan. Tätä
varten oli taattava riittävästi asuntoja työvoi
malle, kaavoitettava teollisuus- ja asuntoalu
eita ja rakennettava niille kunnallistekniikka.
1960-luvun alussa laadittiin yleiskaavatutkimus, jonka tarkoituksena oli suunnitella
sellainen toimintaympäristö, joka herättäisi
yritysten luottamusta Kauhajoen kuntaan lii
ketoiminnan sijaintipaikkana.17
Aktiivinen teollistamispolitiikka aloi
tettiin vuonna 1967, jolloin rakennettiin
ensimmäinen teollisuushalli. Niin ikään
kiinnitettiin huomiota liikenneyhteyksien
parantamiseen. Kantatie 67 välillä KaskinenKauhajoki-Seinäjoki rakennettiin uudelleen
valtion toimesta 1960-luvun alussa. Autois
tumisen johdosta henkilöliikenne Suupohjan
radalla loppui vuonna 1968. Maapolitiikkaa
tehostettiin, hankittiin ja kaavoitettiin maata
teollisuuden tarpeisiin. Kuntaan saatiinkin
merkittäviä teollisuusyrityksiä, muun muassa
Maan Liha Oy (nykyinen Atria) sekä tekstiili
tehdas Lassila & Tikanoja Oy:n toimipaikka.
Työpaikat kasvoivat aluksi nopeasti, mutta
kasvu tyrehtyi 1970-luvun alussa.18
Kauhajoen väkiluvun väheneminen jatkui
1960-luvun lopulta lähtien aina 1970-luvun
puoliväliin asti. Lähtömuuttoa lisäsi pienviljelyvaltaisuus koska pieniä tiloja ei kannat
tanut enää viljellä. Pienien viljelmien maita
myytiin, vuokrattiin, tai "pantiin pakettiin”
eli jätettiin valtion tukemana kesannolle.
Väkiluvun väheneminen johtui ensi sijassa

lähtömuuton suuresta kasvusta. Siihen vaikuttivat yhtäaikaisesti sekä maamme kaupunkien ja
Ruotsin lisääntynyt vetovoima, mutta myös suurten ikäluokkien aikuisikään varttumisesta joh
tunut työntö. Teollisuus ja julkiset palvelut laajenivat nopeasti koko maassa, mutta laajenemi
nen ei juurikaan ulottunut varsinaiselle maaseudulle. Maa- ja metsätaloustyöpaikat supistuivat
kiihtyvällä vauhdilla, samalla kun maatilojen keskikoko edelleen kasvoi. Maatalousväestö olikin
hallitsevassa asemassa 1960-luvun lähtömuutossa Kauhajoelta, ja 1960-luvulla maataloudesta toi
meentulonsa saavien osuus koko väestöstä väheni todella paljon, 71 %:sta 50 %:iin. Samanaikai
sesti syrjäkylien asutus edelleen autioitui. Maatalous kehittyi samalla kuitenkin voimakkaasti,
viljelmäkoko kasvoi, ja tuotanto tehostui ja erikoistui edelleen.
Pelkän viljelyn ohella maatiloille ruvettiin hankkimaan sivuelinkeinoja.19 Kauhajoella mer
kittävimmiksi tulivat turkistarhaus, koneurakointi, turvetuotanto, käsi- ja pienteollisuus sekä
teollisuuden alihankinta. Teollisuuden, rakennustoiminnan ja palveluiden piirissä tarjoutui pien
viljelijöille myös uusia työmahdollisuuksia metsätöiden vähennyttyä, jolloin osa-aikaviljelyä pys
tyttiin edelleen harjoittamaan. Osa maatiloista jäi myös käytännössä omakotitaloiksi tai lomaasunnoiksi, koska maat oli joko vuokrattu tai myyty.
Muuttoliike kaupunkeihin kasvoi ja pysyi korkeana aina 1970-luvun puoliväliin asti. Erityi
sen paljon koko maan väkiluvun muutokseen vaikutti maastamuutto Ruotsiin, jonne vuosina
1969-70 muutti yhteensä 80 000 henkilöä. Näinä vuosina koko Suomen väkiluku aleni, koska
tänä aikana muuttotappio ylitti syntyneiden enemmyyden. Kokonaisuutena Suomesta Ruotsiin
muutti pysyvästi noin 300 000 henkilöä. Maaltamuutto oli yleisintä Pohjanmaalla, myös Kauha
joella, josta yhteydet Ruotsiin olivat hyvät.20Kauhajoen väkiluku pienenikin aina vuoteen 1976
asti, jolloin henkikirjoitettu väkiluku oli 14 444.

Työpäivä Tiklaksella on päättynyt, kesä 1977. Lassila & Tikanoja, Tiklas vuokrasi 1960-luvun lopulla kunnalta teolli
suushallin, jossa aluksi valmistettiin valkoisia nailonpaitoja lähinnä Neuvostoliitton vientiin. Työpaikkoja syntyi naisil
le parhaimmillaan lähes 200. Toiminnan loputtua tilat Mikontien varressa ovat olleet työpajakäytössä.
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TEOLLISUUSKYLÄHANKE
Suomessa virisi 1970-luvulla valtiovallan toimesta hanke teollisuuden sijoittumisen ohjaamiseksi. Alettiin
puhua teollisuuskylistä. Tarkoitus oli sijoittaa teollisuus samoille alueille, teollisuuskylään, yhteisen kunnal
listekniikan, yhteisten tukipalveluiden ja teollisuuden keskinäisten hyötyjen mahdollistamiseksi. Valtiolta
luvattiin tukea kylähankkeisiin. Joitakin kyliä tällä tavoin toteutuikin.
Kauhajoella herättiin asiaan. Seurakunta ja kunta vaihtoivat maa-alueita. Kunta sai Aronkylästä hyvin
soveltuvaa ja hyvällä paikalla olevaa maata. Pyrittiin valtionavustuksen piiriin, mutta tuki jäi saamatta. Jon
kinlaisena pehmeänä laskuna oli Kauhajoella kuitenkin tieto, että valtio myöntää tukea suoraan yritykselle
sen rakentaessa tuotantotiloja Aronkylään.
Virallisen teollisuuskyläajatuksen toteutumatta jäämisestä huolimatta kunnan päättäjät halusivat viedä
teollistamistoimia eteenpäin. Asiaa ajateltiin hieman laaja-alaisemmin. Esille otettiin "leiväksi" kutsuttu apu
väline. Paperille piirretyn reikäleivän keskelle kirjoitettiin päätavoite: Kauhajoesta Suupohjan 16 000 asuk
kaan kaupunkitason keskus. Leipä jaettiin viipaleisiin, joista jokaiselle määriteltiin yksi tai useampi tavoite.
Viipaleita olivat: voimavarat, kunnallistekniikka, maapolitiikka, asuntotuotanto, kauppa, liikenne, maa- ja
metsätalous, teollisuus, koulutus, hallintoja palvelut.Tämä asiakirja on päivätty 20.6.1973,jolloin kuntasuunnittelutoimikunta sen hyväksyi.
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Toisena asiana, keväällä 1974
valtuusto päätti, että Aronkylään
rautatieaseman länsipuoliselle seu
rakunnalta saadulle alueelle laadi
taan teollisuuskylää varten raken
nuskaava, hankitaan joen itäpuolelle
kantatien ja Mattila - Rahikka tien
risteysalueelle rakennuskielto tulevia
liikennejärjestelyjä varten ja selvite
tään mahdollisuus uusien asuntoalu
eiden kaavoittamiseen Aronkylään.
Niin kuin tiedetään, suunnitel
ma, utopistinenkin, ohjaa toimintaa.
Kun tuota leipää tarkastelee neljän
vuosikymmenen jälkeen, voi havaita,
että usea siihen merkitty tavoite on
toteutunut.
Toteutunut on myös teollisuuskylä. Se on toki kokenut matkan var
rella ylä- ja alamäkiä. Työpaikkojen
määrä on vaihdellut. Niiden koko
naismäärä on 2010-luvun alkupuo
lella suunnilleen sama, mitä se par
haimmillaan oli, ennen 1990-luvun
lamaa.

•a* ™
Leivästä on vanha sanonta: Leivo leipä
riipin raapin, kyliä uuni hänet kaunistaapi. Ei ollut ulkoiselta olemuksel
taan kummoinen tuo kunnan teollisuuskyläleipä. Uuni on kyllä sitä oikein
hyvin kaunistanut.
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Oy Strömberg Ab perusti 1977 Vaasasta käsin Aron kylän teollisuusalueelle tehtaan liesi-ja lämmitintuotantoa varten.
Kuvassa on hankkeen ensimmäinen vaihe.

Elinkeinopolitiikan voimakas tehostaminen tuottaa tulosta
Valtakunnallisten väestöennusteiden säikäyttämänä elinkeinopolitiikkaa tehostettiin Kauhajo
ellakin määrätietoisesti, pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti 1970-luvun alusta alkaen. Tavoitteeksi
asetettiin 16 000 asukkaan kaupunkikeskus vastavetona valtakunnallisen ennusteen 12 000 asuk
kaan kuntakeskukselle.21 Teollisuuskylän perustamiseksi kaavoitettiin kaikkiaan 100 hehtaaria
maata. Enon pappilan virkatalon maat Aronkylästä saatiin seurakunnalta vaihtomaana, jolle
kaavoitettiin 40 hehtaarin teollisuusalue ja johon suunniteltiin teollisuuskylää valtion tuella. Kun
teollisuuskylähanke kariutui, alueelle ruvettiin itse hankkimaan suurteollisuutta. Pienteollisuu
delle perustettiin Panulan teollisuusalue.
Teollistumista tuettiin myös asuntorakentamisen avulla. Asuntotarkoituksiin kaavoitettiin
maa-alueita yhteensä 140 hehtaaria. Kunta rakensi yhteistyössä yritysten kanssa noin 140 vuokraasuntoa. Kuntaan rakennettiin myös pienlentokenttä. Samanaikaisesti järjestettiin työvoiman
koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Kunta ei käyttänyt suoria tukitoimia yrityksille, vaan
keskittyi niiden toimintaedellytysten luomiseen. Myös julkisia ja yksityisiä palveluita, erityisesti
yrityspalvelulta, pyrittiin edelleen parantamaan.22
Vasta 1970-luvun puoliväliin tultaessa teollisuus alkoi tuntuvasti laajeta. Alkuvaiheessa suu
rin merkitys oli suurteollisuuden toimipaikoilla, joiden hankkimiseksi käytiin monipuolisia
neuvotteluja.23 Suurteollisuus haki tuotannolleen uusia sijaintipaikkoja, jotka toisaalta tarjosivat
tarvittavan infrastruktuurin ja työvoiman, mutta jotka toisaalta olivat vailla perinteisten teol
lisuuskeskusten sisäisesti kiistelevää ammattiyhdistystoimintaa. Näihin aikoihin järjestettiin
monia lakkoja, jotka vaikeuttivat perinteisten teollisuuskeskusten tehtaiden tuotantoa. Lisäksi
tuleminen Kauhajoelle merkitsi myös tuntuvia kehitysalue-etuja. Suurteollisuudelle sopiva teolli
suusalue oli olemassa rautatien äärellä Aronkylässä. Kunta oli yritysystävällinen ja solmi luotta
mukselliset suhteet yrityksiin. Myös työvoiman koulutusmahdollisuudet olivat hyvät.24
Ensiksi Strömberg Oy perusti Kauhajoelle tuotantoyksikkönsä, joka työllisti parhaimmillaan
yli 400 työntekijää. Myös Rauma-Repola Oy tuli Kauhajoelle ostamalla Kauhajoen Saha Oy:n,
jota kehitettiin talotehtaana ja laajennettiin voimakkaasti. Suurteollisuus synnytti myös monia
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Strömberg Oy laajensi tilojaan useaan otteeseen. Parhaimmillaan tehtaalla oli työpaikkoja yli 400.

alihankintayrityksiä, joita esimerkiksi Strömbergillä oli parhaimmillaan kymmenen. Tulevai
suuden kannalta tärkeätä oli Köyliöstä ammattitaitoisen työvoiman puutteen takia muuttaneen
Esko Salon aloittama yritys vuonna 1974. Kauhajoelle hänet houkutteli ammattitaitoisen metallimiesten hyvä saatavuus ja kehitysalue-edut.25 Esko Salo myi pari vuotta myöhemmin yrityksensä
Vesi Omaiselle, jolloin yrityksen nimeksi tuli Onninen Oy Vesme. Esko Salo perusti vuonna 1978
Tekninen toimisto Esko Salo Oy:n. Näistä sai alkunsa nykyinen Kauhajoen elinvoimainen ma
teriaalinkäsittelyn yrityskeskittymä. Tosin Kauhajoella oli ennestäänkin olemassa tuntumaa ja
ammattitaitoa metalliteollisuuteen ja materiaalinkäsittelyyn.26 Useimmat alan uusien yritysten
perustajat ja johtajat ovat saaneet työkokemuksensa Salon perustamissa yrityksissä, jotka ovat
toimineet alan veturiyrityksinä. Myös huonekaluteollisuus laajeni onnistuneen erikoistumisen
ansiosta.
Teollistumisen myötä myös palveluelinkeinot ja julkiset palvelut laajenivat voimakkaasti.
Niinpä 1970-luvun puolivälissä väkiluku alkoi nousta, ja nousu jatkui aina 1980-luvun loppuun
asti, kun taas miltei kaikissa vastaavissa kunnissa väkiluku aleni samaan aikaan nopeasti. Kau
hajoki olikin yksi harvoista maaseutukunnista, jolla oli kaupunkitason keskuksen palvelut. Sekä
valtion että kunnalliset palvelut olivat monipuolisia, samoin myös yksityiset palvelut, yrityspal
velut, kauppa ja muut palvelut. Samaan aikaan Kauhajoesta kehittyi huomattava koulu- ja kau
pallinen keskus. Kauppaoppilaitoksessa ja ammattikoulussa oli kummassakin noin 350 oppilasta.
Kuntakeskuksessa oli tavarataloja. Kahden vuosikymmenen aikana, vuosina 1960-80, Kauhajoki
muuttui maatalousvaltaisesta kunnasta kaupunkielinkeinojen leimaamaksi kunnaksi. Maa- ja
metsätalouden osuus ammatissa toimivasta väestöstä väheni 65 %:sta noin 30 %:iin.
Kauhajoen kehitys 1980-luvulla jatkui tasaisena ja lievällä kasvu-uralla aina 1990-luvun al
kuun saakka. Maataloustuotanto koneellistui ja tehostui edelleen ja erityisesti maidon ylituotan
toa jouduttiin rajoittamaan niin sanotun kaksihintajärjestelmällä, joka oli tehokas, mutta ehkäisi
uusien yrittäjien tulon alalle ja rajoitti tehokkaasti tuotannon lisäämistä entisillä tiloilla.27Vaikka
maa- ja metsätalouden työpaikat vähenivät edelleen, muut työpaikat lisääntyivät paljon enem
män. Korkeimmillaan asukasluku oli vuonna 1992, jolloin se oli 15 704, eli varsin lähellä noin
20 vuotta aiemmin kunnassa asetettua tavoitetta, eli 16 000 asukasta. Tällöin valtakunnallisten
ennusteiden mukaan Kauhajoella olisi ollut 12 000 asukasta. Perin harvoin tapahtuu, että niin
huomattavasti ennusteista poikkeava tavoite toteutuu näin hyvin.
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UUDEN ASUNTOALUEEN SIJOITTAMINEN KALKUNMÄKEEN

Kauhajoki teollistui 1970-luvulla voimakkaasti. Tarvittiin tonttimaata asuntotuotantoakin varten. Vuosikym
menen lopulla Kauhajoen seurakunta luovutti asuntoalueeksi erinomaisesti soveltuvan Kalkunmäen palstan
keskustaajaman eteläosassa. Kauppa toteutui osittain vaihtona, seurakunta sai metsäpalstan ja osa kauppa
hinnasta maksettiin rahana.
Taajamassa rakentaminen suunnattiin nyt ensi kertaa kokonaan metsäiseen maastoon. Noin 20 hehtaa
rin alueen suunnittelu suoritettiin perusteellisesti. Kaavallinen ideakilpailu käynnistyi syksyllä 1978, siihen
kutsuttiin kolme arkkitehtia. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Seppo Autio, jonka ehdotus "Kalkunpiirit" tuli
kaavoitustyön pohjaksi. Rakennuskaava valmistui kunnan omana työnä kaavoitustoimen johtaja Jorma Lauri
lan toimesta. Uutta oli, että samanaikaisesti kaavatyön etenemisen rinnalla tehtiin maaston maisemallis-ekologinen selvitys. Lopuksi se sisälsi täydellisen maisemasuunnittelun ja tonttikohtaiset istutussuunnitelmat.
Kalkunmäen ensimmäisen rakennuskaava perustui edellä selostettuihin monipuolisiin valmistelutoimenpiteisiin. Kaava hyväksyttiin keväällä 1980. Kaavaselostuksen mukaan suunnittelu tapahtui luonnon
omista lähtökohdista. Haettiin ratkaisu, joka hyvin sopi maastoon ja loi edellytykset omaleimaiselle, viihtyi
sälle pientaloalueelle. Voittajaehdotuksen mukaisesti kaava muodostui "tonttikatupuista" siten, että kadun
varren asuntoalueiden väliin jäi runsaasti puistoa. Uutta oli myös se, että Kalkunmäen kunnallistekniikka oli
kevennettyä. Kestopäällystetyt asuntotiet tehtiin ajoradaltaan suhteellisen kapeiksi. Sähkönjakelu kaapeloitiin. Alun perin sallittiin vain kaapelitelevisioon liittyminen. Rakentajilla oli käytettävissä edellä mainittuihin
erikoistöihin perustuvat yksityiskohtaiset rakentamissuositukset sisältäen rakennuksen tonttisovituksen, ta
lotyypit, kattomuodot, materiaalit ja värisävyt.
Vuosien mittaan Kalkunmäen kaavoitusalue on laajentunut huomattavasti, uusia kaavoja on hyväksytty
2010 luvun alkuun tultaessa jo puolentusinaa. Niissä on noudatettu ensimmäisen vaiheen periaatteita hyvin,
tonttien pinta-ala on kuitenkin koko ajan kasvanut.
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Vaikka teolliset työpaikat olivat 1980-luvulla vähenemässä koko maassa voimakkaan ratio
nalisoinnin takia, teollisuuden työllisyys pysyi Kauhajoella varsin vakaana erityisesti toimi
henkilöiden määrän kasvun ansiosta. Esimerkiksi materiaalinkäsittely oli aluksi kuljetinteollisuutta, mutta siihen ruvettiin 1980-luvulla yhä enenevästi soveltamaan teollisuusautomaatiota,
ohjelmoitavia logiikkoja ja tietokoneohjausta, jotka edellyttivät toimihenkilöiden lisäämistä.
Ajan mittaan suuntauduttiin myös vientiin, erityisesti idänkauppaan. Vuosikymmenen lopussa
yrityskeskittymällä oli Kauhajoella noin 500 työntekijää ja sen arvioitiin käsittävän noin puolet
alan teollisuudesta koko maassa. Strömbergillä oli samaan aikaan lähes 400 työntekijää, Suomen
Puutalolla enimmillään 300 ja Tiklaksella 180.28 Teollisia työpaikkoja oli parhaimmillaan noin
1500 ja kasvua oli vuodesta 1960 noin 1000 työpaikkaa. Materiaalinkäsittelyalan lisäksi huone
kaluteollisuudessa ja sähköteknisessä teollisuudessa oli toimialakeskittymiä, klustereita, joilla oli
sisäistä kasvupotentiaalia ja kansainvälistäkin kilpailukykyä.29
Työttömyys oli vuonna 1989 niinkin alhainen kuin 7 %, vaikka työvoimaa vapautui edelleen
suuresti maa- ja metsätaloudesta, joka kuitenkin samaan aikaan tehostui ja erikoistui. Samal
la julkisten ja yksityisten palveluiden työpaikat lisääntyivät vastaavasti.30 Pyrittiin kehittämään
myös elämisen laatua edistäviä palveluita, muun muassa kulttuuri- ja liikuntapalveluita, esimer
kiksi rakennettiin uusi kirjasto ja pantiin vireille Sotkan ulkoilu- ja urheilukeskus. Rakennettiin
uusia merkittäviä julkisia rakennuksia, kunnantalo, terveyskeskus ja vanhainkoti. Myös uusia
asuntoalueita perustettiin, muun muassa Kalkunmäki. Seurakunta luovutti vuonna 1980 kun
nalle vaihtomaata ja välirahaa vastaan 30 hehtaarin Kalkunmäen alueen, jolla oli tilaa laajeta
1980-luvun lopulla, kun seurakunta myi Äijälän maita lisää, noin 33 ha ja vielä 2008 noin 23 ha.31
M ARKKU HAAPAM ÄKI

Kuvassa on etualalla Kauhajoen kirjasto (1989), arkkitehti Touko Saaren hienoin suunnitelma Kauhajoella. Takana nä
kyy koulukeskuksen liikuntahalli ja sen oikealla puolella yläasteen tekniset tilat.
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Kauhajoelle rakennettiin kunnan hallintoa varten kolmas talo 1984. Arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema tiilinen,
kuutioiden muodostama kokonaisuus rakennettiin edellisen kunnantalon viereen samalle tontille.

Kunnan taloudellinen tilanne oli 1980-luvun loppuun asti tarkan taloudenpidon ansiosta
hyvä ja lainakanta pieni. Muun muassa veroprosentti voitiin pitää samana yli kymmenen vuo
den ajan. Elinkeinopolitiikassa kartettiin riskinottoa, eikä yrityksille annettu yleensä suoria tu
kitoimia. Kunnassa oli hyvä yritysilmapiiri. Kirkonkylä yhdessä Aronkylän kanssa oli kasvanut
infrastruktuuriltaan toimivaksi keskukseksi, jossa molemmilla oli oma tehtävänsä, Aronkylällä
teollisuuskeskuksena ja Kirkonkylä säilyi hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena. Keskustaa
jaman asukasluku oli 1990-luvun alussa yli 9000 asukasta ja sen osuus oli noin 2/3 osaa kunnan
koko väestöstä.32 Kauhajoki oli asutuksen laadunkin perusteella muuttunut nopeasti valtaosal
taan kaupunkimaiseksi. Vielä vuonna 1957 Aronkylän ja kirkonkylän yhteenlaskettu asukasluku
oli vain 1634 eli noin 1/10 osa kunnan asukasluvusta.33
Olemassa olevien suuryritysten vetämänä syntyi monenlaisia verkostoja, alihankintayrityk
siä ja yrityspalveluita. Kylissä oli virkeää kylätoimintaa ja uskoa tulevaisuuteen. Tämä mukana
paikalliskulttuuri vilkastui uudelleen, yhdistystaloja korjattiin, kyläjuhlia ja muita tapahtumia
järjestettiin. Talkoilla tehtiin kylien monenlaista kehittämistyötä, johon saatiin usein myös kun
nan avustusta. Tätä viritti osaltaan kunnassa aloitettu haja-asutusprojekti vuonna 1977. Seuraavalla vuosikymmenellä päällystettiin maantiet Kauhajärvelle, Nummijärvelle ja Ikkeläjärvelle.
Erityisesti Nummijärven ja Päntäneen sekä myös Hyypän kylätoiminta oli noussut suorastaan
valtakunnallisiksi esikuviksi kylän menestyksellisestä kehittämisestä. Tunnetuimpia tuloksia oli
vat Nummijärvellä suosittujen juhannusjuhlien laajeneminen valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja
komean kylätalon, Salakarin, rakentaminen ilman ulkopuolista panostusta. Myös maatalousko
neiden yhteiskäyttö Nummijärven alueella oli esimerkillistä. Yleisesti koko Kauhajoella vallitsi
eteenpäin menon ja edistymisen mieliala.
Valtakunnallista huomiota Kauhajoki sai, kun sille myönnettiin vuonna 1979 SAFA-palkinto
toiminnasta, joka on edistänyt merkittävällä tavalla tarkoituksenmukaista ja hallittua yhdyskuntakehitystä ja hyvän ympäristön syntymistä.
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SAFA-PALKINTO KAUHAJOEN KUNNALLE

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto annetaan toiminnasta, joka edistää merkittävällä tavalla tarkoituk
senmukaista ja hallittua yhdyskuntakehitystä ja hyvän ympäristön syntymistä. Tarkoituksena on kiinnittää
huomiota ihmisen elinympäristön uudistamis-, rakentamis-ja säilyttämistyöhön.
Vuonna 1979 liiton asettama palkintolautakunta myönsi SAFA-palkinnon Kauhajoen kunnalle. Myöntämisperustelut olivat seuraavat: Palkinto annetaan kunnalle määrätietoisesta työstä kuntakokonaisuutensa
tasapainoisessa kehittämisessä. Tässä yhteydessä palkintolautakunta painotti erityisesti kunnan ja sen asuk
kaiden yhteistyötä asuinympäristönsä laadun parantamiseksi.
Lähempänä perusteluna oli kaksi kohtaa. Ensiksi kaavoittamisessa ja omassa rakennustoiminnassaan
kunta on toiminut pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Rakennushankkeiden yhteydessä toteutetut harras
te- ja opiskelutilat ovat luoneet edellytyksiä kuntalaisten aktiiviselle osallistumiselle. Tässä yhteydessä mai
nittiin myös asukkaiden omatoimisesti perustamien kylätoimikuntien työn tulokset. Toiseksi rakennussuoje
lussa kunta on osoittanut elävää kulttuuritahtoa. Koko kuntaa koskeva peruskorjausselvitys on tärkeä asiakir
ja arvioitaessa vanhan rakennuskannan tulevaa käyttöä. Hämes-Havusen talonpoikaiskiinteistön hankkimi
nen kunnan omistukseen ja sen peruskorjaus on osoitus kunnan halusta arkkitehtuuriperinteen vaalimiseen.
Arkkitehtiliitto esitti myös kaksi pontta palkinnon myöntämiseen liittyen. Liitto toivoi Kauhajoen kunnan
jatkuvan myönteisen kehityksen takaamiseksi, ensin tarkistavan nykyisten kaavojen mitoitusta vastaamaan
kunnan todellista kasvua ja luovan edellytykset vanhan rakennuskannan säilymiselle sekä keskustaajaman
eheyttämiselle ja toiseksi pyrittävän edelleen korjaamaan liikenneväylän ylimitoituksesta keskustaajamalle
aiheutuneet vauriot sekä edistämään ammattitaitoisen rakennussuunnittelun avulla yhtenäisen kyläympäristön toteutumista.
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Lauri Hautamäki

KAUHAJOEN KEHITYS NYKYISELLEEN
1990-LUVUN SUURESTA LAMASTA ALKAEN

TATU SILTANEN

1990-luvun laman seurauksena Kauhajoelle jäi paljon teolliseen toimintaan sopivia tyhjiä tiloja ja runsaasti korkeata
soisia osaajia. Uutta suurteollisuutta edustaa ruotsalainen Älvsbyhus, joka perusti elementtitaloja valmistavan Suo
men tehtaansa Kauhajoelle 2004 sijoittuen entisiin Strömbergin tehtaan tiloihin.

Viljanpuintia Luomankylässä. Kuva Jussi Kleemola
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Kauhajoen kehitys nykyiselleen 1990-luvun lamasta alkaen
Kriisistä kehittämiseen, pitkälle teollistuneeksi, yli 10 000 asukkaan keskustaajaman
omaavaksi maaseutukaupungiksi ja tunnustetuksi Suupohjan aluekeskukseksi
monipuolisine palveluineen. Samalla maatilatalous on säilynyt elinvoimaisena ja
muuttunut yritysmäiseksi.
Vuosien 1990-93 laman aikana Kauhajoen yritystoiminta joutui voimakkaaseen kriisiin. Muutos
tapahtui hallitsemattomasti niin koko valtakunnassa kuin Kauhajoellakin. Laman aikana mene
tettiin Kauhajoella arviolta 1700 työpaikkaa, joista 1000 oli teollisia, eli itse asiassa kaikki teollis
tamispolitiikan suuret saavutukset, Strömbergin liesitehdas, myöhemmin Electrolux, Rauma-Repolan talotehdas ja Lassila & Tikanojan tehdas lopettivat toimintansa. Vain Atrian teurastamo jäi
jäljelle isojen yritysten toimipaikoista. Edellä mainitut suuret yritykset joutuivat laman kourissa
tehostamaan ja supistamaan toimintojaan sekä lopettamaan logistisesti syrjässä sijaitsevia toimipaikkojaan. Myös materiaalinkäsittelyala ja huonekaluteollisuus joutuivat laman ja idänkaupan
loppumisen aiheuttamaan kurimukseen. Huonekaluteollisuuden ahdinkoa lisäsi kasvava ulko
mainen tuonti. Laman takia työttömyys nousi nelinkertaiseksi eli 28 %:iin, eli enemmän kuin
joka neljäs työvoimasta oli työtön. Työttömyys koskettikin joko suoranaisesti tai välillisesti miltei
kaikkia perheitä. Väkiluku aleni nopeasti, keskimäärin noin 100 henkilöä vuodessa viidentoista
vuoden aikana.1
Lamasta toipuminen oli Kauhajoella kuten koko maassa, huomattavasti hitaampaa kuin sii
hen vajoaminen. Toipumista hidasti myös maa- ja metsätaloustyöpaikkojen nopea väheneminen.
Kehittämisen painopiste oli heti laman jälkeen entistä voimakkaammin elinkeinopolitiikassa,
jossa pyrittiin henkisten edellytysten luomiseen eli monipuolisen koulutuksen ja projektien jär
jestämiseen yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Suoria avustuksia ja takauksia ei edelleenkään myön
netty. Erityistä huomiota kiinnitettiin kunnan keskustaajaman ulkoasun ja toimivuuden paran
tamiseen, erityisesti liikennejärjestelyihin. Haja-asutusaluetta kehitettiin erityisen maaseutuoh
jelman avulla. Elinkeinojen kehittämistä ruvettiin tekemään pääasiassa yhteistyössä Suupohjan
seutukunnan kanssa, vain yrityskohtaiset hankkeet toteutettiin oman kunnan piirissä.2
1990-luvun loppupuolelta alkaen elinkeinopolitiikkaa on tehostettu ja investointeja lisätty.
On panostettu voimakkaasti erityisesti materiaalinkäsittelyn, huonekaluteollisuuden ja elintar
viketeollisuuden kehittämishankkeisiin ja investointeihin, erityisesti koulutukseen ja korkeaan
teknologiaan. Tämä on ollut mahdollista, koska kunnan taloudellinen tilanne oli alkuvaiheessa
hyvä ja lainakanta pieni. Kunnan taloudellinen tilanne oli kuitenkin jo 2000-luvun alussa hei
kentynyt suuresti.3 Heikentyminen on jatkunut, mikä on viime vuosina rajoittanut aktiivista ke
hittämistoimintaa. Niinpä talouden tasapainottamiseen ja sopeuttamiseen kiinnitetään nykyisin
suurta huomiota.
Kehittämistoimet tuottivat tulosta, sillä vuosina 1995-2004 teollisuus- sekä julkisten ja yksi
tyisten palvelujen työpaikat lisääntyivät yli 30 %. Samanaikaisesti kuitenkin maa- ja metsätalou
den työpaikat vähenivät nopeasti. Työttömyysprosentti alentui vuoteen 2001 mennessä 15,1 pro
senttiin ja vuoden 2006 marraskuussa se oli niinkin alhainen kuin 6,2. Niinpä myös asukasluvun
väheneminen rupesi hidastumaan. Vuosien 2008-2009 taantuma aiheutti taas työttömyyden li
sääntymistä niin, että se lokakuussa 2010 oli 9,2 %. Vuodesta 2007 vuoteen 2011 Kauhajoen väki
luku aleni yhteensä 199 henkeä. Väestön väheneminen oli ensi sijassa muuttotappion vaikutusta.
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Vas. ylhäällä Pinomatic Oy, Lellavalta, oik. Puutalokymppi Oy Aronkylästä, keskellä vas. Done Oy:n halli Aronkylästä,
keskellä oik. Lasi-Kolmio Oy ja alhaalla P. Rotola-Pukkila Oy molemmat Panulan alueelta.
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Strömbergin tehdaskiinteistön omistaa Suupohjan Teollisuustilat Oy, joka vuokraa yrityksille hallin tiloja kunkin tu
lijan tarpeen mukaisesti. Omistuksen taustalla on yrittäjistä ja pankista koostuva paikkakuntaan sitoutuneitten toimijoitten joukko. Heidän verkostonsa on auttanut täyttämään uudelleen laman hiljentämiä tiloja. Tiloissa toimi 2011
seitsemän yritystä, joissa oli yhteensä parisataa työntekijää.

Teollisuuden kehitys
Hyvä asia 1990-luvun lamassa oli se, että paikkakunnalle jäi paljon teolliseen toimintaan sopivia
tyhjiä tiloja ja runsaasti korkeatasoisia osaajia. Viimeksi mainitut voivat laman hellitettyä aloit
taa uuden yritystoiminnan tai mennä työvoimaa lisäävien yritysten palvelukseen. Esimerkiksi
liesitehtaan lopettamisen jälkeen perustettu Relika Oy, myöhemmin Relicomp Oy työllisti työttö
mäksi jääneitä metallialan työntekijöitä. Yhtiö laajeni, ja tällä hetkellä Suolahdessa on sen toinen
toimipaikka. Metalliteollisuuden nousun myötä työttömyys vähentyi. Erityisesti materiaalinkäsittelyala on laajentunut nopeasti, mutta myös huonekalu- ja elintarviketeollisuus ovat pysyneet
elinvoimaisina. Vuonna 2011 Strömbergin entisissä tiloissa toimi seitsemän yritystä, joissa hen
kilökuntaa on yhteensä parisataa. Työttömien naisten työllistyminen on kuitenkin vaikeampaa
kuin miesten. Monet naisista joutuivat olemaan pitkiä aikoja ilman työtä tai vaihtamaan alaa.4
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Teknologiakeskus Logistia perustettiin aivan 2000-luvun alussa. Rakennusta laajennettiin pian. Keskus toimii yli 50
yrityksen ja yhteisön tukikohtana. Logistian vasemmalla puolella näkyvässä rakennuksessa toimii Pesmel Group Oy,
materiaalinkäsittelyjärjestelmiin erikoistunut yritys.

Materiaalinkäsittelyala oli laman aiheuttamien omistusmuutosten jälkeen menestynyt Kau
hajoella hyvin. Huomattavimpia alan yrityksiä ovat Antti Lindfors Oy, Done Logistics Oy, Kometos Oy, Pesmel Group Oy ja Pinomatic Oy. Alan alihankkijayrityksiä ovat mm. Ossin Metalli
Oy ja Kivilahden Konepaja Oy. Koko toimialan kannalta tärkeitä olivat LC Logistics Center Oy ja
vuonna 2001 valmistunut ja 2004 laajennettu Teknologiakeskus Logistia, jossa toimivat konsult
tiyritykset ja useat projektit tarjoavat ja välittävät toimitiloja ja muita palveluja yrityksille ja yhtei
söille sekä toteuttavat materiaalinkäsittelyalan kehittämistoimintaa Kauhajoen seudulla. Logistia
on yli 50 yrityksen ja yhteisön tukikohta.5
Myös huonekaluteollisuus on edelleen merkittävä toimiala, jolle Kauhajoki tarjoaa edullisen
toimintaympäristön. Materiaalia ja kuljetuspalveluja on tarjolla riittävästi. Saatavissa on myös
alan koulutusta. Jurvan Sellassa (aik. Nikkarikeskus) sekä Teuvan TEAK Oy:ssä harjoitetaan alan
tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Merkittäviä yrityksiä ovat mm. HKT Yli-Heikkilä Oy, Huone-
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kalutehdas Nurmela Oy, Jaakko Marttila Oy, Kauhajoen Kaluste Team Oy, P. Rotola-Pukkila Oy
ja Wilma-Kaluste Finlandia Oy. Uusimpia alan yrityksiä ovat Adea Oy ja Anttiina Oy. Molemmat
ovat päässeet hyvin markkinoille erityisesti vahvaan muotoiluun ja suunnitteluun panostamisen
ansiosta. Lasi-Kolmio Oy valmistaa päätuotteenaan huonekaluteollisuuden laseja ja peilejä.
Vanhaa kauhajokelaista elintarviketeollisuutta edustaa vuonna 1927 perustettu Kainaston Korpputehdas Oy ja saman ikäinen Ojalan Pakari Ky/Labetto kahviloineen sekä leipomoineen. Pienimuotoista uutta liha-alan teollisuutta harjoittavat Rantalan Liha Oy ja Kauhajoen
Palvaamo Oy.
Elintarviketeollisuutta on edistetty monilla projekteilla. Hyvin suuri merkitys alan kehittä
misessä on Kauhajoella toimivalla Seinäjoen ammattikorkeakoulun koti- ja laitostalouden op
pilaitoksella ja sen tuotekehitysyksiköllä sekä näiden yhteydessä olevalla elintarvike- ja ympä-
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ristöntutkimuslaitoksella. Tällä hetkellä kannetaan huolta oppilaitoksen lopettamispäätöksen
vaikutuksesta alan kehitykseen. Lippulaivana on Atria Suomi Oy Kauhajoen nautateurastamo.
Atria investoi tuotantolaitoksen uudistamiseen ja laajentamiseen vajaa 30 miljoonaa euroa. Teu
rastamo on valmistuessaan 2013 alkupuolella yksi Euroopan suurimmista, isompia löytyy aino
astaan Hollannista ja Italiasta. Vuosikapasiteetti nousee 26 miljoonasta kilosta 40 miljoonaan.
TU O M O HAVUNEN

Kauhajoelle perustettiin 1960-luvulla paikkakunnan yrittäjien toimesta Maan Liha Oy:n teurastamo. Myöhemmin sen
osti Osuuskunta Itikka. Teurastamo on alusta alkaen toiminut voimallisesti, kokien useita laajennuksia. 2010 alkanut
iso uudistaminen ja laajennus valmistuu 2013 alkupuolella, jolloin laitos on yksi Euroopan suurimmista nautateurastamoista.

Kauhajoki on profiloitunut lähiruokakunnaksi. Siihen liittyy mm. Hämes-Havusessa vuosit
tain pidettävät ruokamessut. Vuonna 2007 perustetulle Food Park Oy-.lle kuuluvat elintarvike
alan yritysten kilpailukykyä edistävät tehtävät. Se huolehtii Kauhajoen seudun elintarvikealan
kehittämisestä.
Erityismaininnan ansaitsee Kauhajoella toimiva elintarvikealan fraktiointiteollisuus. Fraktiointi tarkoittaa eri ainesten erottelua. Tämä Kauhajoella täysin uusi teollisuus tuottaa kasvisperäisistä raaka-aineista ja marjoista elintarvikkeiden komponentteja. Ainesosilla on muissa
elintarvikkeissa hyviä toiminnallisia ominaisuuksia sekä terveysvaikutuksia. Alan yrityksiä ovat

162

YLÄKUVA MARKKU HAAPAMÄKI, ALAKUVAT TUOMO HAVUNEN

Kauhajoen Ruokamessuja on järjestetty vuodesta 1990 lähtien. Messut ovat tärkeässä roolissa, kun maaseudun
tuotteiden jalostusta pyritään palauttamaan lähemmäksi tuottajaa. Ajatuksena on edistää pienten ja keskisuurten
elintarvikealan yritysten markkinointia, tehdä tuotteita tunnetuksi ja vaikuttaa lähellä tuotettujen elintarvikkeiden
myyntiin. Messujen pitopaikaksi on vakiintunut Hämes-Havusen entisöity talonpoikaiskiinteistö.
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Oy Linseed Protein Finland Ltd, Lindfors Food Oy ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy. Ensin mai
nittu yritys on vaikuttanut jo kauhajokelaiseen viljelysmaisemaan lisääntyneinä pellavapeltoina.
Myös tyrnin tuotanto on täällä harrastusviljelyä paljon laajemmassa merkityksessä. Kainastolla
on suuri marjojen pakastevarasto.
PEN TTI KAKKO RI

Aron kylän teollisuusalue on muusta kaupunkirakenteesta ja asutuksesta hieman erillään, selkeä alue, jonka laajuus ja
elinvoima yllättävät. Kun Kauhajoen teollinen kehitys 1970-luvun lopulla käynnistyi, tuli ensimmäisistä ryhdikkäistä
halleista nähtävyyksiä, joita tultiin varta vasten ihmettelemään ja ihailemaan.

Edellä mainittujen teollisuusalojen ohella Kauhajoella on myös monia muilla toimialoilla toi
mivia menestyviä yrityksiä. Muovialan yritys Serres Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi muun
muassa muovisia kertakäyttötuotteita sairaaloille. Nykyään Serres on alan suurin eurooppalainen
valmistaja. Jalpa Oy valmistaa muovista tai metallista lämpö- vesi- ja ilmastointialan tarpeisiin
korkeata teknistä osaamista edellyttäviä tuotteita. Hiilivapaan energian tuottamisessa on otet
tu useita askelia biokaasun, tuulivoiman ja puupohjaisen polttoaineen kohdalla. Suunnitelmat
odottavat toteuttamistaan. Uusiutuvan energian lämpöratkaisuja kauhajokelaisista yrityksistä
tarjoavat Säätötuli Oy, PJ-Automation Oy ja Biofire Oy. Suuri ruotsalainen puutalojen valmistaja
Älvsbyhus Ab sijoitti Suomen tuotantonsa Kauhajoelle 2004. Puutalo 10 Oy toimii samalla alalla
sekin jatkaen vanhaa kauhajokelaista valmistalojen tuotantoperinnettä.

164

SIVUN KUVATTUOMOHAVUNEN

Suupohjan Osuuspankin kehityskulku on mielenkiintoinen. Se jäi osuuspankkien valtakunnallisesta järjestelystä
pois 1997. Nyt se kuuluu koivuniehti-ryhmään ja pankin kotipaikka on Kauhajoella. Pankilla on 16 konttoria, jois
ta kolme pääkaupunkiseudulla ja kuusi Pohjois-Suomessa. Kuvassa pääkonttorin viimeisin laajennus Topeekan
varrella Kassatalon jatkeena. Ensimmäinen osa (taustalla, vaalea) valmistui 1954 ja keskellä oleva toinen laajennus
vuodenvaihteessa 1968-69.

Palveluelinkeinojen ja julkisten palvelujen kehitys
Kauhajoen palveluelinkeinot ja julkiset palvelut ovat kehittyneet suotuisasti 1940-luvun lopus
ta alkaen. Tämä tapahtui väkiluvun lisääntymisen ja elintason kasvun myötä. Suuri merkitys
oli myös hyvinvointivaltion lakisääteisesti syntyneillä palveluilla. Monet julkiset palvelut ovat
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kuntien yhteisiä. Niiden saaminen Kauhajoelle vaati neuvottelutaitoa ja siinä erityisesti naapuri
kuntien huomioonottamista tasavertaisena kumppanina. Tärkeitä edellytyksiä sekä julkisten että
kaupallisten palveluiden sijoittumiselle ovat olleet naapurikuntia suurempi väestönpohja ja kes
keinen liikenteellinen sijainti Suupohjassa. Lisäksi maakuntakeskus Seinäjoki on ollut tarpeeksi
kaukana ja läheisempi Kristiinankaupunki sen verran pienempi, ettei kehitystä haittaavaa kilpai
lua ole päässyt esiintymään.
Seutukunnan hyväksyminen valtakunnalliseen aluekeskusohjelmaan nosti koko alueen ja
eritoten Kauhajoen asemaa antaen vahvaa pontta seudullisen yhteistyön vahvistamiselle. Vuosik
si 2002-07 tehtiin aluekeskusohjelma, verkostopilotti, jossa Kauhajoki nimettiin alueen veturiksi,
joka luettiin valtakunnallisen luokituksen mukaan pieniin aluekeskuksiin. Käytännön yhteistyötehtäviä hoitavat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja Suupohjan elinkeinotoimen
kuntayhtymä. Yhteistyötä tehdään myös koulutuksessa, vesi- ja jätehuollossa sekä tieverkon
TU O M O HAVUNEN

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan päivittäistavaran valikoima S-market Valtissa on Prisma-luokkaa. Osuuskaupan siir
tyminen keskustaajaman ytimestä sen reunalle sai aikaan vähittäiskaupan painopisteen siirtymistä Filppulan suun
taan. Samalla se tiivisti koko taajamarakennetta edistämällä keskustaajaman ja Aronkylän yhteen kasvua. ABC-ketjuun
kuuluva ravintola on asiakaspaikoiltaan paikkakunnan suurin.

rakentamisessa. Vahvan perustan yritystoiminnan menestykselle antavat Suupohjan ammattiinstituutti sekä maatalous- ja kotitalousalan oppilaitokset, joista viimeksi mainittu on osa Seinä
joen ammattikorkeakoulua. Kauhajoella on myös runsaasti erilaisia yritys- ja konsulttipalveluja.
Kauhajoen keskustaajamaa on jo pitkään kehitetty määrätietoisesti myös kaupallisena kes
kuksena. Ydinkeskustan yleisilme on parantunut ratkaisevasti mm. uusien isojen kauppakeskus
ten perustamisen johdosta. Etelä-Pohjanmaan liiton 2001 teettämässä tutkimuksessa todetaan
2000-luvun alun tilanteesta: "Kauhajoki on seutukuntansa ehdoton kaupallinen keskus, jossa
on voimakas erikoiskaupan tarjonta. Oma seudullinen asema, irti Seinäjoesta, on antanut mark
kinoiden kasvulle pohjan. Kunta on saneerannut keskustan edustavaksi. Uudet kaupan yksiköt
leimaavat ydinaluetta. S-market keskustan pohjoisreunassa Filppulan alueella yhdistää hyvän lii-
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kenteellisen sijainnin ja vahvan väestöpohjan. Tilaa vievät toimialat sijaitsevat keskustassa tai sen
välittömässä tuntumassa”.
Nykyisin S-marketin päivittäistavaravalikoima on Prismaketjun tavaratalon luokkaa. Huh
tikuussa 2012 Rauskan pellolle Filppulaan avattiin uusi K-Citymarket, joka kuuluu Keskon hypermarketketjuun. Samalla alueella toimii valtakunnallisiin ketjuihin kuuluvina Halpa-Halli Oy,
Lidl ja Tokmanni. Näiden tuntumassa on myös rakennustarvikkeiden erikoisliikkeet Rautia ja
Agri-market.
Muita merkittäviä kaupan alan toimijoita on Aronkylässä IKH Isojoen Konehalli Oy. Se kuu
lui 2010 Suomen 500 suurimman yrityksen joukkoon sijaluvulla 478. Yrityksellä on omia myymä
löitä suurimmissa keskuksissa Suomessa ja runsaasti paikallisia jälleenmyyjiä eri paikkakunnilla.
Se harjoittaa myös tukkukauppaa ja jonkin verran ulkomaan vientiä.
Suupohjan Osuuspankki SOP kuuluu itsenäisiin osuuspankkeihin. Paikallisen Kauhajoen
OSMO M ET SÄ LÄ

Aronkylän teollisuusalueella toimiva Isojoen Konehalli Oy (IKH) kuului 2010 Suomen 500 suurimman yrityksen jouk
koon. Omia myymälöitä on maan suurimmilla paikkakunnilla, muilla jälleenmyyjiä. Tukkukauppa ja vienti kuuluvat
myös toimintoihin. IKHIaisia on yhteensä noin 200 Kauhajoella, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla.

Osuuspankkivaiheen jälkeen se toimi Suupohjan alueella. Mukana oli lähikuntien osuuspankit
aina ruotsinkielisiä myöden. Pankki lähti rohkeasti liikkeelle alan rajujen muutosten hetkellä ja
perusti konttorin Helsinkiin. Muutamat uudet paikalliset osuuspankit liittyivät mukaan. Niinpä
sillä nykyisin on Suomessa laajahko konttoriverkosto aina Lapista Helsinkiin saakka. Kauhajoella
työskentelee parikymmentä henkilöä pankin keskitettyjen palvelujen tuottamisessa
Kauhajoen monipuoliset luontoretkeilymahdollisuudet, runsaat virkistys- ja liikuntapalvelut,
museot, nähtävyydet sekä monet vuosittaiset tapahtumat vaikuttavat asukkaiden elämän laatua
kohottavasti ja luovat pohjaa matkailun kehittämiselle. Esimerkkeinä voidaan mainita valtakun
nan ainoa eduskuntamuseo ja vaikkapa kanakoirien koulutustoiminta.
Kauhajoen julkiset palvelut, niin valtion kuin kunnankin järjestämät, ovat kaikesta rationali
soinnista ja supistuksista huolimatta edelleen hyvällä tasolla.
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Keskon suurmyymälä Citymarket valmistui 2012. Sitä ennen samalle tontille tuli Rautia-rautakaupparyhmään kuuluva
liike. Tämä uusi kokonaisuus vahvistaa Kauhajoen kaupallista asemaa Suupohjassa ja laajemminkin. Taajamaraken
teessa se vahvistaa Filppulan suurliikkeiden keskittymää vanhan Kirkonkylän laidalla.
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Seuraavan aukeaman ilmakuvasta näkyy Kauhajoen kaupallinen keskus Topeekan (vas.) ja Puistotien (oik) varrella kir
kon tuntumasta etualan suurliikkeiden alueelle. Kuvassa näkyy hyvin myös mittakaavamuutos yläosan vanhimmasta
taajamarakenteesta alaosan nuorten isojen kauppakiinteistöjen aikaan. Kauhajoki on seutukuntansa kaupallinen kes
kus, jossa on voimakas erikoiskaupan tarjonta. Kaupunki on myös saneerannut keskustan edustavaksi.
Kuva Pentti Kakkori
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TATU SILTANEN

Erityisesti Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen tilat ovat Kauhajoella erikoistuneet ja tehostaneet tuotantoaan.
Ylämaan lihakarjaa Hyypässä Johanna Rotola-Pukkilan tilalla.
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Maatalouden ja maanviljelysmaisemien kehitys
Maatalous on muuttunut kahtena viime vuosikymmenenä voimakkaasti, erityisesti Euroopan
Unioniin liittymisen jälkeen. Entisen tyyppinen pienviljely on hävinnyt ja pienien tilojen maat
on suureksi osaksi joko myyty tai vuokrattu, jolloin asuinrakennus on jäänyt omakotitaloksi tai
vapaa-ajan asunnoksi. Viljanviljelyyn erikoistuneet tilat saattavat olla osapäiväisesti viljeltyjä,
mutta esimerkiksi lypsykarjatilat ovat päätoimisesti hoidettuja. Maatilaa viljelee ja siitä on vas
tuussa esimerkiksi yksi henkilö tai aviopuolisot, mutta maatalousyhtymät ja osakeyhtiöt yleis
tynevät tulevaisuudessa. Viljelijät ovat omaksuneet yritysmäisen asenteen, jolloin elinkelpoisena
pysyäkseen on panostettava elinkeinoonsa entistä enemmän, lisättävä osaamistaan, rakennettava
ja pidettävä kunnossa tarpeelliset rakennukset, uudistettava konekantaansa sekä suurennettava
tilansa kokoa. Koska valmista viljelysmaata ja raivausmahdollisuuksia on rajallisesti, kilpailu li
sämaasta on ankaraa ja hinnat ovat korkeat. Kannattavuusongelmat ovat lisääntyneet ulkomai
sen kilpailun avautumisen myötä.
Kauhajoella on edelleen luja usko ruuantuotannon huomiseen. Täällä uskalletaan kasvattaa
tilakokoa ja investoida käyttäen hyväksi saatavilla olevia avustuksia ja korkotukilainoja. Vuonna
2011 viljelyksessä olevan pellon määrä oli Kauhajoella 22 067 ha.1Pellosta oli salaojitettuna noin
80 %. Maatalous on erikoistunut, koneellistunut ja tehostunut yhä nopeammin. Maatilojen luku
määrä on pienentynyt vuodesta 1980 vuoteen 2009 vajaaseen kolmannekseen eli noin 600 tilaan.
Niinpä tilojen keskimääräinen peltoala on kasvanut ja oli vuonna 2005 noin 35 hehtaaria.2Muu
tos on kiihtynyt tällä vuosituhannella. Yli 100 peltohehtaarin viljelmiä oli 43 vuonna 2009 kun
taas vuonna 2000 niitä oli vain 18.3 Keskimääräisen peltoalan kasvua ovat vauhdittaneet maati
lojen lukumäärän pieneneminen, peltojen vapautuminen tuotannonohjaussopimuksista, uuden
pellon raivaus ja pellonvuokrauksen yleistyminen.4Vuokrattuna olevan pellon osuus on nykyisin
noin 40 % ja uutta peltoa on Kauhajoella raivattu vuodesta 1995 lähtien noin 1000 hehtaaria.
Kauhajoen yhdeksän suurinta tilaa olivat peltoalaltaan Suomen 1000 suurimman joukossa
vuonna 2009. Tilat poikkeavat suuresti 1800-luvun suurtiloista. Nykyiset isot maatilat erottuvat
muista oikeastaan vain tavallista kookkaampien tuotantorakennusten perusteella. Viljelmäkoon
osalta ne eivät myöskään erotu niin selvästi muista suurista tiloista kuin suurtilat 1800-luvulla.
Suurimpien tilojen joukossa oli vuonna 2009 neljä lihantuotantotilaa, kolme lypsykarjatilaa sekä
yksi viljanviljely- ja yksi erikoiskasvituotantotila. Suurin tila oli sijalla 148, kokonaisviljelyala 256
hehtaaria ja yhdeksäs tila on sijalla 913, kokonaisviljelyala 159 hehtaaria.
Tilat ovat Kauhajoella erikoistuneet yhä enemmän ja tehostaneet tuotantoaan. Erikoistunei
den tilojen rinnalla toimii myös monipuolisia tiloja ja erikoistuneita maatalousyrityksiä. Tuotan
to on samalla muuttanut painopistettään. Vielä vuonna 1990 lypsykarjatiloja oli eniten, 398 ja
viljanviljelytiloja lähes yhtä paljon eli 369. Vuonna 2009, viljatiloja oli selvästi eniten, 276 ja lyp
sykarjatiloja vain 122. Muutos on ollut merkittävä, sillä koko maassa kotieläimiä oli 1970-luvulla
70 prosentilla kaikista tiloista ja vuonna 1990 vielä runsaalla 60 prosentilla. Nopea muutos johtuu
siitä, että entistä useampi kotieläintuotannosta luopunut tila jatkaa viljatilana. Viljan viljely ei
yleensä vaadi lisäinvestointeja ja on helpompaa ja vähemmän sitovaa kuin karjanhoitotyö.5
Vuonna 1990 sikataloustiloja oli 128, mutta niiden lukumäärä on supistunut noin kolmannek
seen (41) vuoteen 2009 mennessä. Taustalla on pitkään jatkunut heikko kannattavuus kansain
välisen ylituotannon vaikutuksesta sekä EU:n tiukennetut vaatimukset sikojen hyvinvoinnista.
Vuonna 2009 oli lisäksi 18 lihanauta-, 4 siipikarja- ja 5 lammas/vuohitilaa sekä 32 erikoiskasvitilaa, joiden kaikkien määrä oli vähentynyt vuodesta 1990. Lisäksi vuonna 2009 oli 10 hevostilaa ja
10 puutarhatilaa, joiden kummankin määrä oli lisääntynyt vuodesta 1990.6
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VILHO KUUSELAN ARKISTO

1900-luvun alun lannanlevitystekniikkaa. Peltoaukean hevonen olisi nykymaisemassa kaupungintalon edustalla.
Vuonna 1956 palaneen kirkon vasemmalla puolella näkyvästä ryhdikkäästä vaaleasta talosta on Kauhajoki-Seura en
tisöinyt Kotiseututalon.
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Maatalouden tekniikkaa 2010-luvulla Päntäneellä, taaempana oleva traktori levittää lietelantaa ja edessä oleva äestää
lannan peltoon.
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Petri Suokkaan viljatilan tuotantorakennuksia Kokonkylässä. VVolmari-ohralajike on kypsymässä korjuuvalmiiksi. Tilal
la viljellään pääasiassa siemenviljaa. Viljanviljelytiloja Kauhajoella oli lukumääräisesti eniten, 2009 yhteensä 276 tilaa.
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Jarmo Yli-Korhosen komea ohrapelto Sepänkylässä. Tilan toinen tuotantosuunta on
perunanviljely.

Laajat viljapellot ovat pitkään kuuluneet olennaisena osana Kauhajoen viljelymaisemaan.
Viljan osuus on nykyisin vieläkin suuri, noin 40 % peltoalasta, jopa suurempi kuin vastaava osuus
vuonna 1920, jolloin se oli noin 30 %. Viljanviljelyala oli vuonna 2010 noin 8700 hehtaaria, vaikka
se väheni edellisvuodesta 2500 hehtaaria. Samanaikaisesti ja yhteensä lähes yhtä paljon kasvoi
öljy- ja heinäkasvien viljelyala. Viljoista ylivoimaisesti suosituimmat ovat viime aikoina olleet
ohra ja kaura, joita kumpaakin viljeltiin vuonna 2010 yli 3000 hehtaarilla. Niidenkin kylvöala
on vähentynyt vuodesta 1990. Vielä 1920-luvulla ruista, leipäviljana, viljeltiin lähes yhtä pal
jon kuin kauraa ja selvästi enemmän kuin ohraa, mutta vuonna 2010 ruista viljeltiin vain noin
200 hehtaarilla.
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Sami ja Heidi Marttilan sikatilalla Marttilankylässä tuotetaan porsaita. Sikataloustilojen lukumäärä on ollut aleneva,
vuonna 1990 niitä oli 128 ja vuonna 2009 enää 41.
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Sarita ja Perttu Keski-Mattilan maitotila on Aronkylässä Kattilakosken sillan kupeessa, vastapäätä entistä Kauhajo
en Osuusmeijeriä. Maitotilojen määrä on ollut rajussa laskussa viime vuosina. Vuonna 2009 Kauhajoella oli 122 mai
totilaa, kun kaksikymmentä vuotta aikaisemmin näitä oli vielä noin 400. Maitomäärään tilojen väheneminen ei ole
vaikuttanut juurikaan.
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Olavi Peltomäki viljelee tärkkelysperunaa Puskankylässä. Perunan tuotantoala Kauhajoella oli 2010 noin 400 hehtaa
ria, 1920 viljelyala oli suunnillaan yhtä suuri.

Kauhajoella viljellään huomattavan paljon erikoiskasveja. Perunaa kasvatettiin Kauhajoella
vuonna 2010 noin 400 hehtaarilla ja ala oli suunnilleen yhtä suuri vuonna 1920. Öljypellavaa vil
jeltiin vuonna 2010 noin 440 hehtaarilla ja viljelyala lisääntyi edellisestä vuodesta 40 hehtaarilla.
Vuonna 1920 pellavaa viljeltiin vain 48 hehtaarilla. Vuoteen 1920 verrattuna peltomaisemassa
nähdään nykyisin monia uusia kasveja. Rypsiä viljeltiin noin 2600 hehtaarilla vuonna 2010 ja li
säys edellisestä vuodesta oli lähes 1400 hehtaaria. Muiden merkittävien uusien kasvien viljelyalat
olivat vuonna 2010: kumina 520, ruokohelpi 168, ja tyrni 28 hehtaaria.7
Perinteisessä viljelymaisemassa ovat tärkeitä myös heinää kasvavat alat, joita oli Kauhajoella
vuonna 2010 kaikkiaan lähes 6000 hehtaaria, Heinäkasvien ala oli kasvanut edellisvuodesta noin
600 hehtaaria. Heinäkasveilla oli vuonna 2010 noin 27 % peltoalasta ja vastaava osuus vuonna
1920 oli paljon suurempi, noin 40 %. Monivuotisten heinä- ja rehunurmien ala oli vuonna 2010
noin 4600 hehtaaria ja viherlannoitusnurmen 252 hehtaaria.8
Aidatut laitumet liittyvät myös perinteiseen viljelymaisemaan, ja niitä oli Kauhajoella vuonna
1920 noin 1800 hehtaaria eli 11 % peltoalasta. Laitumien ala on vähentynyt suuresti, sillä vuonna
2010 laidunnurmia oli enää vain noin 700 hehtaaria eli 3 %.9 Aidat ovat nykyisin vähemmän nä
kyviä ja laitumet suurialaisempia kuin vuonna 1920, jolloin aidat olivat selkeästi erottuvia riuku
aitoja ja laitumet yleensä pienialaisia. Aidat reunustivat yleensä pihapiirejä sekä kulkivat peltoalu-
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eilla kyläteiden molemmin puolin: veräjiä ja portteja oli runsaasti sekä pihoihin, että peltolohkoil
le. Vähän kuljetuilla teillä saattoi olla portteja, jotka kulkijan täytyi avata ja taas sulkea perässään.
Myös kesantojen ala on vähentynyt vuodesta 1920, jolloin kesannoilla oli noin 1800 hehtaaria
ja ne olivat olennainen osa viljelykiertoa ja peltomaisemaa. Ylituotanto-ongelmien takia käytössä
olevaa peltoa pyrittiin supistamaan, "paketoimaan”, vuodesta 1969 alkaen. Vuodesta 1977 otettiin
käyttöön kesannoimispalkkiot, mikä myös vähensi käytössä olevan pellon määrää. Viljelijä sitou
tui jättämään tietyn osan pelloistaan kesannolle, mutta pitämään sen viljelykuntoisena.u)Vuonna
2010 erilaisia kesantoja oli Kauhajoella yhteensä noin 800 hehtaaria."
Viime vuosina on entistä enemmän ruvettu suosimaan ympäristösuojelua edistäviä tuki
muotoja. Kesannointivelvoitteen poistumisen jälkeen vuonna 2009 viljelijät ovat saaneet ympä
ristötukea vapaaehtoisista luonnonhoitopelloista, joita ovat monivuotiset nurmipellot ja monimuotoisuuspellot. Vuonna 2010 luonnonhoitopeltoa oli Kauhajoella noin 1600 hehtaaria, josta
kasvua edellisvuodesta oli noin 300 hehtaaria. Tukea maksetaan myös viherlannoitusnurmille,
jotka parantavat maan kasvukuntoa, kuten myös viherkesannot ja luonnonhoitopellot. Monipuolisuuspeltoja ovat niittypellot, riistapellot ja maisemapellot. Niiden avulla voidaan monipuolistaa
yksipuolista viljelykiertoa. Heikkotuottoisilla lohkoilla kannustetaankin viljelijöitä luonnonhoitopeltojen tai viherlannoitusnurmien perustamiseen.12

Kuvassa on Jarno Rosenbergin pellavapelto Puskankylässä. Tämän kasvin viljelyala on sadassa vuodessa lisääntynyt
paljon, 1920 pellavaa oli noin 50 hehtaaria, 2010 viljeltiin 440 hehtaaria.
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Peltolan luomutilalla Kauhajoella kasvatetaan Ylämaan karjaa ja myydään tarkastettua luomu-highland-lihaa suoraan
tilalta. Eläimet käyvät laitumella myös talvella. Tila tarjoaa myös juhla-, kokous- ja majoituspalvelua Toron Kievarissa,
joka toimii Kokonkylän entisessä koulussa. Ruoka-annoksiin käytetään highland-lihaa. Peltolat teurastuttavat sonnin
suunnilleen kuukaudessa suoramyyntiin ja jalostettavaksi juhlapalvelukäyttöön. Tilalla harjoitetaan myös turvetuo
tantoa. Entisellä 35 hehtaarin turvetuotantoalueella, Ahmalammella, sijaitsee erillinen laidun, jossa on kaksi kirkasve
tistä ja hiekkarantaista lampea. Niiden rannalla olevissa torpassa ja mökissä on majoitustiloja yli kymmenelle hengelle
ja lisää on parhaillaan rakenteilla.

Luomutuotanto
Luomutuotantoa on pitkään pidetty Suomen maatalouden suurena mahdollisuutena. Suomen
etuna sanotaan olevan maan hyvä imago, valon suuri määrä kasvukaudella, puhdas luonto,
korkeatasoinen elintarviketutkimus ja tuotteiden laatu. Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa,
elintarvikemarkkinat ovat laajat, monipuoliset ja avoimet, mutta kilpailu on kovaa. Suomalaisilla
elintarvikkeilla on siellä kuitenkin joidenkin arvioiden mukaan hyvät menestymisen mahdolli
suudet. Suomi ja luomu ajatellaan yhdistyvän luontevasti saksalaisten mielikuvissa.13 Luomutuo
tantoa suosii myös se, että Suomessa, kuten muissakin länsimaissa, siirryttäneen kohti ekologisempaa ruokavaliota.
Vaikka luomuviljelyä pidetään tärkeänä ekologisuuden ja eettisyyden kannalta, se on lisään
tynyt vain vitkaan. Luomuviljaa tuotettiin koko Suomessa vuonna 2009 vain 2 % koko viljan
tuotannosta. Rukiin luomutuotantomäärä oli kuitenkin jo 14 % koko maan rukiin sadosta.14Luo
mutuotannolle nähdään nyt olevan hyvät edellytykset, sillä lähi- ja luomuruuan suosio on lisään
tynyt. Sen edistäminen tarjoaa useiden mielestä ratkaisun moniin ruoantuotannon aiheuttamiin
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ekologisiin ongelmiin. Suomen hallitus on sitoutunut nostamaan luomun osuuden tuotannosta
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta tähän asti esitetyt toimenpiteet luomualan kehittä
miseksi näyttävät jäävän riittämättömiksi.15
Kysynnän kasvaessa yhä useampi tuottaja pohtii siirtymistä luomuun. Esimerkiksi luomurukiille ja -ohralle olisi ollut kysyntää enemmän kuin syksyllä 2011 pystyttiin tarjoamaan. Ta
vanomaisen viljelyn kustannukset tuntuvat karkaavan käsistä ravinne-, polttoaine- ja kasvin
suojeluaineiden hintojen kohoamisen takia. On mietitty, voisiko säästää ja samalla tuottaa satoa
ekologisemmin. Siirtymistä harkitaan kuitenkin tarkkaan, sillä puhtaaseen luomuluokitukseen
pääseminen vie yleensä vuosia. On esitetty, että siirtymispäätöksiin saataisiin vauhtia, jos tukipo
litiikalle saataisiin pitkäjänteisyyttä.16
Kauhajoella harjoitetaan monenlaista luomutuotantoa. Tilat ovat erikoistuneet kasvien, lihan
ja maidon tuotantoon. Vuonna 2012 harjoitetaan Kauhajoella luomuviljelyä 29 tilalla, joista 17 on
kasvinviljelytiloja, yksi hevostila, jossa vain pelto on luomussa, kuusi lypsytilaa, joista kahdella
myös eläimet ovat luomussa ja viisi naudanlihantuottajaa, joista neljällä myös eläimet ovat luo
mussa. Luomuviljelyssä on 1617 hehtaaria, noin 7 % peltoalasta. Suupohjan ammatti-instituutissa
opetetaan luonnonmukaista tuotantoa, ja koululla on omia luomutuotannossa olevia peltoja.
Luomulihatuotteiden kysyntä kasvaa. Tuotantoa haittaa kuitenkin raaka-ainepula, ja pullon
kaulana on erityisesti luomusian saatavuus.17 Luomumaidon tuotanto on lisääntymässä. Se on
vielä kuitenkin hyvin pientä, noin kolmen prosentin luokkaa, verrattuna esimerkiksi Ruotsin ja
etenkin Tanskan kysyntään, joka on useita kymmeniä prosentteja.18
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Markoja Päivi Väljän tilalla Nummikoskella siirryttiin luomuun vuonna 1998. Tilalla viljellään viiden vuoden kierrossa
apilaa ja viljaa. Niitä joudutaan lisäksi ostamaan yhteistyötiloilta, joiden kanssa on myös lannanlevityssopimuksia.
Uutuutena on ruvettu kasvattamaan ruisvehnää. Tilan kannattavuus on isännän mukaan parantunut luomuun siirty
misen myötä jopa odotuksia enemmän, koska lannoitteiden hinnat ovat viime aikoina kallistuneet tavattoman nope
asti. Karjaa on noin 200 päätä, joista 50 lypsylehmää. Eläimet ovat paljon ulkona ja saavat laiduntaa vapaasti.
Vuonna 2005 tuli uuden navetan rakentaminen ajankohtaiseksi. Luomumaidon tuottaminen edellyttää tavan
omaista väljempää rakentamista. Navetta on hyvin pitkälle automatisoitu ja koneellistettu kaasutiiviine säilörehusiiloineen, täyttölietsoineen, syöttöpöytineen ja lypsyasemineen.
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Yli tuhannen kuutiometrin kaasutiivis siiloja navettarakennus vangitsevat katseen jo kaukaa.
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Maatalousmaiseman muuttuminen
Maatalousmaiseman perusrakenne on säilynyt Kauhajoella suurin piirtein sellaisena kuin se oli
noin 100 vuotta sitten. Keskeinen viljelyaukea on edelleen viljelyksessä. Tosin keskustaan on syn
tynyt yli 10 000 asukkaan taajama, itseasiassa kaupunki, joka levittäytynyt keskustan pelloille
ja osittain lähimetsiin. Niinpä varsinaista aukean tuntua on Kainaston ja Päntäneen ohella vain
paikoitellen. Muualla Kauhajoella pellot ovat sijoittuneet suurin piirtein samalla tavalla kuin
sata vuotta sitten. Suurimpana erona on se, että laajoja peltoaukeita on syntynyt soiden viljelyk
seen ottamisen ansiosta sekä myös pellonraivauksen tuloksena syrjäseuduille aiemmasta asutuk
sesta erilleen.
Maatalousmaiseman ulkoasu on muuttunut suuresti muutamien vuosikymmenten aikana.
Heinäseipäät, viljakuhilaat, riukuaidat ja veräjät, maitolaiturit sekä AlV-rehutornit ovat kadon
neet. Työssäolevia ihmisiä näki ennen paljon pelloilla, nykyisin enimmäkseen vain koneita ja
niiden tuotoksia, pyöröpaaleja. Niityt, laitumet, avo-ojat peltosarkoineen ja mutkittelevat kylätiet
ovat vähentyneet suuresti. Entisten katseenvangitsijoiden, komeiden asuinrakennusten, sijasta
kiinnittyy katse joidenkin tilojen kookkaisiin tuotantorakennuksiin, erityisesti korkeisiin rehusiiloihin. Entisten pientilojen pihapiirin ulkorakennukset ovat muuttuneet useimmiten varasto
rakennuksiksi, pihapiirin ulkopuoliset rakennukset ovat ränsistyneet, jopa kokonaan hävinneet.
Peltomaisema oli aiemmin pienipiirteinen ja vaihteleva, koska viljely- ja laidunlohkot olivat
pienialaisia, sillä pienilläkin tiloilla pyrittiin omavaraisiksi, tuotettiin monenlaisia elintarvikkei
ta ja pidettiin kotieläimiä. Nykyiset peltolohkot saattavat olla laajoja, koska tilat ovat pinta-alal
taan entistä paljon suurempia, koneellistettuja ja koska suuri osa pelloista on salaojitettu. Lisäksi
peltolohkoja on yhdistelty, muotoiltu, reunojen mutkia oiottu, painumia ja kuoppia on täytettyjä
kivisiä kumpareita raivattu peltolohkon keskeltä.
Heinäntekoa nyt ja sata vuotta sitten. Tuore rehu kääritään koneella muoviin. Paalit haetaan pellolta traktorilla. Ihmi
sen ei välttämättä tarvitse pellolle jalkaansa laittaa. Kaiken pitää tapahtua nopeasti ja tehokkaasti. Korpi-Aron tilalla
Aronkylässä työmenetelmät ja väkimäärä oli toinen. Kuvaajan tullessa ehti pellolle heinämiesten luokse myös naiset
ja lapset. Karjan rehu talven varalle saatiin hyvin talteen myös näin ponnistellen.

TUOMO HAVUNEN

Suomalainen maatalous pystynee tulevaisuudessakin kilpailemaan laadulla ja puhtaudella sekä ammattitaidolla ja
osaamisella.

Maatalouden tulevaisuuden näkymiä
Maatalouden harjoittaminen on Suomessa niinkuin muuallakin Euroopan Unionin alueella tu
kijärjestelmien varassa. Säännökset ovat monimutkaisia ja byrokraattisia. Maatalouspolitiikka
on jatkuvasssa muutoksen tilassa. Tuet vaihtelevat ja niiden tulevaisuus on epävarmaa. Suurissa
yksiköissä riskit myös kasvavat, mutta samalla mahdollisuudet lisääntyvät. Pienetkin tilat voi
vat menestyä keskittymällä erikoisviljelyyn, esimerkiksi tyrnin viljelyyn, ja toimimalla erilaisten
palvelusten tuottajina muille tiloille, joista monet ulkoistavat osan toiminnoistaan.19 Kuitenkin
suomalainen maatalous pystynee tulevaisuudessakin kilpailemaan laadulla ja puhtaudella sekä
ammattitaidolla ja osaamisella.
Koska maataloutta harjoitetaan yritysmäisesti ja kovassa kasvun ja kustannusten nousupai
neessa, viljelijöiden on jatkuvasti pidettävä silmällä tilan pidon kannattavuutta. On oltava valmi
utta tehdä nopeasti suuriakin muutoksia. On seurattava eri viljelytapojen ja kasvien kustannuk
sia ja tuottoja sekä tuotteiden kotimaista kysyntää, ja tehtävä viljely- ja tuotantopäätökset niiden
perusteella. Muunmuassa lannoitus- ja energiakustannukset ovat kohonneet ja markkinahinnat
maailmalla vaihdelleet suuresti. Kuvaavaa muutosten nopeudelle on se, että jokin vuosi sitten ase
tettiin suuria toiveita ruokohelpin viljelyyn energianlähteenä. Sen käyttö voimaloissa on osoittau
tunut kuitenkin ongelmalliseksi. Siksi sen viljely on vähenemässä nopeasti. Erikoistumisen sijaan
voidaan valita myös monipuolinen maaseutuyrittäjyys, jossa esimerkiksi jalostetaan ja myydään
oman tilan tuotteita.
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KAUHAJOEN KOLME ERILAISTA
KULTTUURIMAISEMAA

PENTTI KAKKORI

Kainaston laajoilla yhtenäisillä, avo-ojattomilla peltoalueilla saavuttaa lakeuden tunnun. Kainastonjoen jokilaakso jat
kuu avarana peltoalueena pohjoiseen Hangaskylänä. Kainaston keskusta erottuu metsäalueiden reunassa rautatien
ja kantatie 67:n välissä, kuvassa vasemmalla.

Kauhajoen kulttuurimaisemat asettuvat maisemarakenteeseen kaksijakoisesti. Keskeistä asutus
pa toimintaympäristöä ovat alavat, tasaiset jokilaaksot. Niitä ympäröivät laaksoja ylemmäksi ko
hoavat metsäiset selänteet. Luonnon tarjoamat lähtökohdat ihmistoiminnalle ovat erilaiset näil
lä kahdella alueella, ja niiden kulttuurimaisemakin on siten kehittynyt omiin suuntiinsa. Tämä
jako kytkeytyy laajempiin ns. maisemamaakuntajaon maisematyyppeihin siten, että Kauhajoelta
löytyy samoja kulttuurimaiseman ominaispiirteitä kuin Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien ja
Suomenselän maisemamaakunnissa muissa kunnissa.
Jokilaakson maisemassa omaksi kokonaisuudekseen erottuu lisäksi keskustaajama suhtees
sa maaseutualueisiin. Näin Kauhajoen kulttuurimaisema jäsentyy kolmeksi tunnistettavaksi
vyöhykkeeksi, joilla on kullakin omat ominaispiirteensä. Yhteistä näille kulttuurimaisemille on
maaston profiili, sillä niin jokilaaksoissa, keskustaajamassa kuin selänteillä suhteelliset korkeus
erot jäävät pääasiassa pieniksi.
Nykyiset viljelyaukeat ovat kehittyneet Sahankylää lukuun ottamatta suurin piirtein nykyi
seen muotoonsa 1800-1900-lukujen vaihteeseen mennessä. Maaseutu-Kauhajoen kulttuurimai
sema on rikastunut taajamien monien kehitysvaiheiden myötä. Tässä luvussa kuvaillaan tiivis
täen kolmen kulttuurimaisematyypin ominaispiirteet. Tyyppeihin perehdytään syvällisemmin
seuraavissa luvuissa, jotka on otsikoitu maisematyypin mukaan.
Kaupallinen keskittymä. Kuva Pentti Kakkori
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Keskustaajaman synty
Kauhajoen taajama on varsin nuori, sillä suurin osa kehityksestä on tapahtunut viimeisen 50 vuo
den aikana. Keskustan rakenne on vahvasti nauhamainen, sillä ydinkeskusta rakentuu kahden
samansuuntaisen päätien ja mutkittelevan joen varrelle. Rakennuskanta on matalaa; suurin osa
rakennuksista on yksi tai kaksikerroksisia, kolmekerroksisia on vain muutama, nelikerroksisia
yksi. Monen kaupungin yleisilmeeseen kuuluvia kerrostalokortteleita ei ole Kauhajoella käytän
nössä lainkaan. Ydinkeskustan yleisilmeessä nousee esiin 1960-80-lukujen arkkitehtuuri. Kun
nalliset hallinto- ja palvelurakennukset sijoittuvat omaksi kampuksekseen pääkadun tuntumaan,
ja kaupalliset palvelut reunustavat kahta pääkatua.
Keskustaajaman ydin, entinen Kirkonkylä, syntyi tavoitettavuuden kannalta alunperin kes
keiseen paikkaan koko maatalousvaltaista kuntaa ajatellen, tiheimpään asutun jokilaakson kes
kelle keskeisten maanteiden yhtymäkohtaan palvelemaan koko kunnan asukkaita. Myöhemmin
rautatien valmistumisen ja rautatieaseman rakentamisen myötä Aronkylä nousi Kirkonkylän
kilpailijaksi teollisuuden ja kaupan keskuksena. Koskenkylässä myös koski on toiminut alusta
pitäen kiinnittymiskohtana erilaisille teollisille ja kaupallisille toiminnoille.
Asiointi Kirkonkylällä tarkoitti aluksi pääasiassa kirkollisia toimituksia sekä käräjäistuntoja.
1900-luvun alussa otetut valokuvat osoittavat, kuinka keskustaajaman alueet olivat tuolloin vielä
maaseutumaisia peltoineen ja pohjalaistaloineen. Ennen varsinaisten kaupparakennusten synty
mistä kaupalliset palvelut tulivat asiakkaan luo. Suutarit, räätälit, tarvekalujen tekijät, hierojat,
kulkukauppiaat ja muut palveluja tuottavat erikoistaitajat kiersivät talosta taloon tai tulivat pyyn
nöstä tarjoamaan palveluitaan. Ensimmäisten kauppojen syntym ienkään maaseudulle 1860-luvulta lähtien ei vielä tarkoittanut kaupallisen maiseman syntymistä, sillä aluksi kauppatavaroita
myytiin maatiloilta käsin. Myös osuuskaupat aloittivat toimintansa kauppiaan virkaa hoitavan
osakkaan kotona, porstuassa tai jossakin kamareista.
Ensimmäiset Kauhajoen kaupat avattiin kylissä 1880-luvulla, ja samoihin aikoihin alkoi myös
meijeritoiminta. Harvalukuiset palvelut sijaitsivat aluksi yksittäin, ja eniten käytetyt liikkumisreitit vaikuttivat palveluiden sijoittumiseen. Jopa hallinnolliset palvelut tarjottiin aluksi maata
loista. Ensimmäiset kauppa- ja hallintorakennukset olivat asuinrakennusten näköisiä, lautaver
hoiltuja puurakennuksia.
Julkisia palveluita syntyi Kirkonkylälle 1900-luvun alusta lähtien, mutta ne eivät vielä tuolloin
muodostaneet selvää taajamaa. Varsinainen palvelukeskittymä alkoi muodostua selvemmin kylätaajamaksi 1930-luvulla Hyypäntien ja Topeekan risteyksen tienoille. Tuolloin syntyivät myös
muun muassa Kainaston, Aronkylän ja Koskenkylän kyläkeskukset, joista kukin käsitti muuta
man kaupallisen liikkeen. Vilkkaimmat kaupalliset keskukset olivat vielä 1920-30-luvulla Aron
kylä ja Kainasto rautateilleen ja teollisuuslaitoksineen. Vähitellen kirkonkylän kehitys voimistui,
ja se vei voiton tärkeimpänä keskuksena. Taajamamaisia omakotitaloalueita alkoi syntyä Kirkon
kylän kaupallisen keskustan ympärille 1950-luvulta lähtien.
Nykyisin keskustaajaman asemakaava-alue on noin neljä kilometriä pitkä, 10 km2laajuinen,
lähes joka suunnalta peltojen ympäröimä pikkukaupungin keskus, jolle kahden kilometrin pitui
nen kaupallinen keskusta muodostaa toiminnallisen sydämen.
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YLÄKUVA VILHO KUUSELAN ARKISTO, ALAKUVA MARKKU HAAPAMÄKI

Sata vuotta sitten asiointi kirkolla tarkoitti kirkollisia toimituksia tai käräjäistuntoja. Kaupalliset palvelut tulivat silloin
kyliin asiakkaiden luo. Yläkuvassa Kirkonkylä oli vielä 1800-1900-lukujen taitteessa maaseutumainen. Nykyään kylistä
puuttuvat palvelut ja kirkolla käynti on useimmiten kaupoissa asiointia. Alakuvassa pala kaksi kilometriä pitkää kau
pallista keskusta Topeekalla.
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YLÄKUVATTUOMO HAVUNEN, ALAKUVA MARKKU HAAPAMÄKI

Kauhajoen keskeinen viljelyaukea on syntynyt toisiaan leikkaavien kallioperän murroslinjojen risteysalueelle. Ikivan
hat ruhjelaaksot ovat aikoinaan täyttyneet ja saaneet pinnalleen hedelmällisen kivennäismaan jääkauden jälkeisissä
merivaiheissa. Viljelyaukeaa Pukkilankylässä, Hangaskylässä ja omaleimaisessa Hyypänlaaksossa.
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Keskeinen viljelyaukea ja siihen liittyvät jokilaaksokylät
Kauhajoen jokilaaksot kuuluvat ns. maisemamaakuntajaossa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien
seutuun, joka ulottuu Satakunnan rajalta Lappajärvelle saakka. Keskeinen viljelyaukea on syn
tynyt toisiaan leikkaavien kallioperän murroslinjojen risteysalueeseen, joka on aikojen kuluessa
kulunut ja rapautunut sekä jääkauden ja sitä seuranneen merivaiheen aikana tasoittunut. Se so
veltuu hyvin maanviljelyyn paksun maaperänsä viljavuuden ja tasaisuutensa ansiosta. Parhaat
viljelyalueet ovat sijoittuneet savialueille Kauhajokivarteen sekä Kainastolle ja Päntäneelle. Vilje
lyalue rajoittuu ympäröiviin moreeniselänteisiin, ja peltojen keskellä on pieniä metsäsaarekkeita.
Yläjuoksulle päin jokilaaksot kapenevat ja seurailevat murroslinjapainanteita, jotka ovat suun
naltaan, leveydeltään ja syvyydeltään vaihtelevia. Jokilaaksoissa taajaman ulkopuolella maisema
on tasaista peltoaukeaa, jonka avaruutta rajoittavat talojen pihapiirit, metsäsaarekkeiden ja joki
varsien kasvillisuus sekä metsänrannat.
Asumukset ovat perinteisesti sijoittuneet nauhamaisesti jokien varsille ja niitä seuraavien teiden varsille sekä jokilaaksojen reunoille. Rakennetun ympäristön helmiä Kauhajoella
ovat yhä kookkaat, punamullatut pohjalaistalot, joiden julkisivussa on valkoiseksi maalattuja
empire- tai uusrenessanssihenkisiä yksityiskohtia. Kaksikerroksisia "kaksifooninkisia” pohjalaistupia on Kauhajoella jäljellä vielä muutama. Pihapiirit ovat olleet umpinaisia, tuulelta suojattuja
rakennusten ja kasvillisuuden avulla. Kauhajoella on ollut useita täysin umpinaisia pihoja, joissa
rakennukset rajaavat suorakulmaista pihaa sen jokaiselta laidalta. Tällaisista pihoista on jäljellä
harvinainen esimerkki, Hämes-Havusen talonpoikaisrakennusryhmä, jossa kookkaat asuin- ja
talousrakennukset rajaavat sisäänsä kaksi umpinaista pihaa. Täysin umpinaiset pihat ovat har
vassa, mutta nykyäänkin suojaisaa pihapiiriä rajaa usein L:n -muotoinen ulkorakennus, jossa on
kulmistaan viistetty, valkoisin vuorilaudoin varustettu aukko, ns. portinalus. Päärakennukselle
johtavaa tietä reunustaa toisinaan koivukuja.
Peltomaisemaan ovat kuuluneet oleellisena osana luhtamajat ja ladot, joita on ollut samalla
aukealla kymmenittäin. Nykyisin majat ja ladot ovat käyneet tarpeettomiksi, ja monien sijat on
otettu viljelykäyttöön.
Joet ja tiet muodostavat keskeisellä viljelyalueella kulttuurimaiseman rungon. Joet eivät kui
tenkaan erotu kaikissa laakson osissa selvänä maastoelementtinä nykyisessä maisemassa. Vähävetiset Kyrönjoen latvavedet, Kainastonjoki, Päntäneenjoki ja Kauhajoki virtaavat syviksi uur
tuneissa uomissaan ja niiden olemassa olon huomaa lähinnä jokivarren rehevästä puustosta ja
pensaikosta. Tasaisessa maastossa joet virtaavat hitaasti. Ne tulvivat aiemmin herkästi erityisesti
keväisin, mutta tulvia hillitään nykyisin tulvasuojelun keinoin. Vanhat tiet seurailevat jokivartta,
mutta uudemmat kulkuväylät halkovat peltolakeuksia jokiuomasta kauempana. Järviä ei joki
laaksossa ole lainkaan.
Kylät ovat syntyneet pääosin vanhojen kantatilojen ympärille, jotka ovat aikanaan sijoittu
neet nauhamaisesti jokien varsille. Niinpä kylät liittyvät toisiinsa kiinteästi ilman selkeää rajaa.
Vaikka maatalousasutus on verrattain tiheää, huomattavia taajamia on keskustaajaman ohella
syntynyt vain Kainastolle ja Päntäneelle, joiden kyläkeskukset ovat syntyneet liikenteellisesti
edulliselle paikalle keskelle tiheää haja-asutusta.
Hyypänjokilaakso poikkeaa selvästi muusta yhtenäisestä viljelyalueesta. Viljeltyjä ovat niin
tasaiset alatasot ja jyrkät rinteet kuin kymmeniä metrejä laakson pohjaa korkeammalla sijaitsevat
ylätasot. Laakso on kapea ja jyrkkärinteinen. Se on erittäin selvä pohjois-eteläsuuntainen mur
roslaakso, joka on syntynyt pitkien aikojen kuluessa kallioperässä olevaan ruhjevyöhykkeeseen
luonnon kulutustyön ja jääkauden aikaisen tasoitus- ja kasaamistyön tuloksena. Se on monessa
suhteessa ainutlaatuinen maassamme.
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Suomenselän alueen kulttuurimaisemat
Kauhajoen itäiset ja eteläiset osat kuuluvat Suomenselän maisemamaakuntaan, joka on karu ja
tasainen vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja järvi-Suomen välillä. Ilmasto-olot ovat vedenjakajaalueella epäedullisempia kuin keskeisellä viljelyalueella lyhyemmän kasvukauden ja hallaisuuden
takia.1Suhteelliset korkeuserot jäävät yleensä alle 20 metrin, ja suot ja pienet järvet ovat yleisiä.
Muu maasto on yleensä karuja kankaita ja selänteitä moreenin tai hiekkakerrosten peitossa, mut
ta jokilatvoilla ja pienehköjen järvien rannoilla on paikoin viljelykelpoisia silttikerroksia. Näiden
ansiosta alueella on maataloutta ja useita kyliä, joihin kuuluvat suurehkot ns. larvakylät Ikkeläjärvi, Nummijärvi, Nummikoski ja Säkkijärvi, Vakkurinkylä, Muurahainen, Kauhajärvi, Uuro ja
Möykkykylä. Pieniä larvakyliä ovat Lamminmaa, Rajamäenkylä, Perämaa ja Aunesluoma.
Sahankylä on syntynyt Sahan-Tuhkanevan asutusalueena tiettömälle ja raivaamattomalle
suoalueelle 1940-luvun lopussa 1945 maanhankintalain myötävaikutuksella. Kylät erottuvat sel
keästi toisistaan ja niiden välillä on yleensä laajat asumattomat alueet. Yksittäisasumuksia on vain
muutamia, ja nekin ovat viime vuosikymmeninä suureksi osaksi autioituneet.
Vedenjakaja-alue tarjoaa merkittäviä taloudellisia voimavaroja huolimatta siitä, että maanvil
jelyn edellytykset ovat rajoitetut. Vaikka vedenjakaja-alueen metsät ovat yleensä hidaskasvuisia,
niillä on laajuutensa ansiosta paljon taloudellista merkitystä. Suomalaisilla maatiloilla on vil
jelysmaan ohella myös metsää, joka on tärkeä tulolähde sekä myyntituloina että työpalkkoina.
Suot olivat aiemmin vaikeita raivata viljelyyn, kuivatus oli vaikea maaston tasaisuuden vuoksi.
Nykyisin soita on ojitettu, raivattu tai otettu turvetuotantoon, joka myös on tärkeä elinkeino.
Vedenjakaja-alueelle on paikoitellen syntynyt suonraivauksen tai turvetuotannon loppumisen
jälkeen laajoja viljelyalueita entisten peltoalueiden ulkopuolelle, esimerkiksi Nummijärvelle ja
Päntäneelle.
Vedenjakaja-alueella on myös erinomaisia mahdollisuuksia virkistyskäyttöön ja sitä tietä mat
kailuun. Kauhajoen merkittävin järvi, Nummijärvi hiekkarantoineen tarjoaa erinomaiset virkis
tys- ja uintimahdollisuudet. Se liittyy saumattomasti Nummikankaaseen ja on mainio harju- ja
järviluonnon yhdistelmä. Myös laajat luonnonsuojelualueet, Kauhaneva ja Lauhanvuoren alue,
joihin pohjoisempana liittyy Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalue ovat merkittäviä retkeily- ja
virkistyskohteita.
Suomenselällä on harvakseltaan loivapiirteisiä harjujaksoja. Ne erottuvat maastosta loivina
harjanteina, ja lajittuneen maa-aineksen ansiosta puusto voi olla ympäröiviä turvemaita kook
kaampaa. Harjut ovat aikoinaan tarjonneet muun muassa käyttökelpoisia kulkureittejä alueen
poikki, ja antaneet sysäyksen kulttuurimaiseman synnylle. Kauhajoelta pitkälle Satakunnan puo
lelle jatkuvan harjumuodostelman, Pohjankankaan päällä on kulkenut muinoin tärkeä maakun
tien välinen talvireitti. Nummijärvellä harjumuodostumaa hyödynnetään nykyään myös virkis
tykseen ja maa-ainesten ottoon.
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PENTTI KAKKORI

Sijainti kahden erilaisen maisematyypin, viljellyn lakeuden ja Suomenselän alueilla tekee Kauhajoen maisemista ja
luonnosta rikkaan ja monimuotoisen. Suomenselällä sijaitseva Ikkeläjärvi pohjoisesta nähtynä.
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M arketta Nummijärvi

KESKUSTAAJAMA

MUSEOVIRASTO, ANTELLIN KOKOELMAT JOHAN KNUTSON

Näkymä 1840-luvun kirkonkylään Päntäneeltä tultaessa, J Knutsonin piirros. Kirkon naapurina on lukkarin puustelli
Yli-Knuuttilasta näkyy vain tuulimylly.

Topeekaa kesällä 2012. Kuva Tuomo Havunen
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PENTTI KAKKORI

Sama näkymä syyskuussa 2012.
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KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO

Kirkonkylää Päntäneeltä päin tultaessa, aivan 1900-luvun alussa; Oikealla valokuvaaja Juho Niemen talo, päädyssä
mainostaulukin, sen jälkeen kaksi Uusi-Kokon rakennusta, vanhempi kaksikerroksinen ja uudempi tien suuntainen
talo, jossa oli mm. ensimmäinen apteekki, viimeisenä tällä puolella tietä ennen kirkkoa on Hirvelän talo. Vas. puiden
takana on Neva-Kokko, myöhemmin Kurikasta tulleen vävyn mukaan Panttilana tunnettu talo.
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ALFRED NIEMISTÖ

Näkymä Hyypän sillalle 1800-1900-lukujen vaihteessa. Kylän vanhimpiin kuuluva talo tien ja joen välissä on vielä
olemassa, ahtaasti maantien ja joen välissä. Talossa toimi muun muassa kaksi kello-ja kultasepänliikettä, ruumisarkkuverstasja valokuvaamo.

Keskustaajama
Kahden taajaman taisto: Kirkonkylä ja Aronkylä
Kirkonkylän ja Aronkylän kasvaminen kahdesta eri raittikylästä jäsentyneeksi ja sisäisesti erilais
tuneeksi keskustaajamaksi on vuosisadan mittaisen kehityksen ja viime vuosikymmeninä myös
ohjatun suunnittelun tulos. Taajama on paitsi asutuksen tihentymä myös palveluitten keskus.
Yhteinen kokemus taajamasta, niin siellä asuville kuin ympäristöstä asioimaan tulleille, syntyy
yleisimmin käytettyjen palveluitten kautta. Seuraavassa kuvataankin keskustaajaman kehitys
vaiheet ennen muuta kaupallisten maisemien näkökulmasta, onhan "kirkolla käynti” nykyisin
useimmiten kaupoissa asiointia. Vaiheitten yhteydessä puhutaan lyhyesti myös muista kuin kau
pallisista palveluista, jos julkisten palveluitten lisääntyminen on ollut leimallista kehitysjaksolle.
Kauhajoen Keskustaajaman selkeän jäsentymisen ansiosta julkisten palveluitten, teollisuuden ja
asumisen maisemat voidaan kuitenkin pääsääntöisesti ja luontevastikin käsitellä erikseen omien
otsikkojensa alla. Aronkylä monine vaiheineen ansaitsee oman kuvauksensa.

Kaupallisen keskustan neljä muodonmuutosta
Kauhajoen kaupallinen sydän keskittyy nykyisin selvästi kaupunkitaajaman ytimeen, Topeekan
ja Puistotien varrelle. Pieni palvelujen sivuhaara ulottuu myös Hyypäntielle, ja pienteollisuushenkisiä palveluja, kuten rakennusliikkeitä ja autokauppoja sijoittuu kauemmaksi Topeekasta ris
teävien teiden varsille, joen tuolle puolen. Noin sadan vuoden taajamahistoriassa voidaan nähdä
neljä kehitysvaihetta.
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KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO

Kesän 1903 kuvassa Ollonqvistin liiketalo, nykyään Kotiseututalo. Lähes satavuotiaan kirkon perusteellinen korjaus oli
loppusuoralla. Kirkon ulkonäkö muuttui "kaunistustornin" ja korotetun kellotornin ansiosta. Kirkko paloi seuraavan
suuren kunnostuksen jälkeen 1956.

Kirkonkylän raitti
Maaseudusta kirkon kupeessa kehittyi aluksi pienipiirteinen kaupallisten, mutta mittakaavaltaan
omakotitalomaisten puutalojen keskittymä. Tiemiljöö muodostui ikään kuin lähekkäin sijoitet
tujen maatalon pihapiirien pää- ja ulkorakennuksista. Tietilaa rajasi kaksi- tai puolitoistakerrok
siset puutalot. Kirkolta Aronkylään ja Päntäneelle johtavan maantien ja Hyypäntien risteyksen
tienoon kylämaisema alkoi tiivistyä 1920-luvulla tällaisten puutalojen ryhmittymäksi.
Tuolta ajalta keskustassa on jäljellä vain muutama rakennus. Topeekan alkupisteessä on vuon
na 1882 valmistunut kouluna ja kunnalliskokousten pitopaikkana palvellut Aninkoulu. Vanhin
varsinaisista Topeekan rakennuksista on Ollonqvistin kauppakartanona tunnettu nykyinen
Kotiseututalo (Topeeka 15) ulkorakennuksineen. Huolella kunnostettu päärakennus on Aninkoulun tapaan vuodelta 1882. Nämä tiiviisti tien varteen sijoitetut, pitkänomaiset, kapearun
koiset puurakennukset edustavat hyvin keskustan rakennusten ulkoasua 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alussa.
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SIVUN KUVAT ALFRED NIEMISTÖ

Kuvapari kertoo taajaman kasvusta kolmena vuosikymmenenä. Ylempi kuva on 1900-luvun alusta kirkontornin ko
rotuksen jälkeen. Alakuvassa maiseman avoimuus vähentynyt. Taaempana näkyy uusi kotitalousoppilaitos viita 1927,
Rientola on jo nykyasussa. Tien vasemmalta puolelta on iso talousrakennus purettu, entinen KOP:n rakennus tilalla,
edessä olevan nykyisen Kotiseututalon takana olevan Ojalan leipomon uusi sauna on sillan pielessä. T.W. Havusen talo
on rakennettu avoimelle pellolle tien oikealle puolelle.
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Kotiseututaloa vastapäätä on vuonna 1920 rakennettu entinen seurakuntatalo (Topeeka 16).
Sen ulkoasussa näkyy hyvin jugendin ja kansallisromantiikan ihanteet muun muassa siten, että
rakennuksen runko on leveä ja siinä on mansardikatto. Kauempana Topeekan varrella on yksittäinen vuonna 1926 rakennettu rakennus, Karvian leipomona tunnettu pieni puutalo (Topeeka
39). 1920-luvulta on myös vuonna 1928 valmistunut kotitalouskoulun päärakennus, joka on kam
puksen rakennuksista vanhin.

Etualan seurakuntatalo valmistui 1924. Talon läheisyydessä olleet kirkkotallit on jo poistettu. Taustalla Sanssinmäellä
kunnan ensimmäinen sairaala (nykyinen Punainen tupa), vasemmalle pellolla kulkutautisairaala ja metsänrajassa kun
nalliskodin mielisairasosasto, vasemmalla näkyy osittain kunnalliskodin riihi nyk. hammashoitolan paikalla.
Laaja peltoalue tuli kunnan omistukseen 1902. Siitä on kehittynyt Kauhajoen keskustan julkisten palveluiden
alue, jota näkyy vasemmalla kevään 2012 kuvassa. Oikealla Topeekan alkupäätä, jossa vanhan Kirkonkylän pientä
mittakaavaa ja idylliä on jäljellä.
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VILHO KUUSELAN ARKISTO

Kirkonkylän raittia reunustivat 1800-ja 1900-lukujen taitteessa kaupalliset, mittakaavaltaan omakotimaiset puutalot.
Oikealla Iisakki Salmisen talo, Kirkonkylän ensimmäinen puhelinkeskus. Siinä Kauhajoen Väri ja Tapetti, nyk. Rakennusmarket aloitti toimintansa. Seuraavan talon rakensi Fredrik Harja kotitalonsa ison riihen hirsistä. Tässä talossa oli
Paavo Arosen kauppa vielä 1970-luvun alussa. Kolmas oikealla on osuuskaupan Kirkonkylän myymälä, jonka paikalla
on nyt liiketalo, jossa toimii mm. matkatoimisto. Vasemmalla auton takana näkyy apteekki. Kuva on otettu nykyisen
linja-autoaseman kohdalta Päntäneelle päin.

Mutta vielä 1930-luvun lopulla ja pari vuosikymmentä sen jälkeenkin liike-elämän painopiste
oli Aronkylässä. Siellä oli saha, meijeri ja muutamia liike-elämän kannalta tärkeitä toimipaikkoja.
Esimerkiksi Kauhajoen Osuuskaupan ja Osuuskassan pääkonttorit olivat siellä. Kirkonkylässä
puolestaan olivat kunnalliset ja seurakunnalliset toiminnot, samoin koulut, lääkärit ja sairaalat.
Kahden tällaisen pitäjälle merkittävän liikekeskuksen välille syntyy luonnostaan paljon liiken
nettä. Aronkylän ja Kirkonkylän välinen neljän kilometrin pituinen tieosuus oli ennen päällys
tystä pahasti kelirikosta kärsivä, kurainen ja upottava. Raskas puutavaraliikenne sekä asemalle
että sahalle rasittivat sitä suuresti erityisesti kelirikkoaikana.1
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Topeekan varrella on säilynyt myös yksi maatilakeskus. Sjöbergien luopuessa Ala-Knuuttilan suurtilastaan Nestori
Rauska osti osan maista 1910. Vuosina 1920 ja 1940 rakennetut Rinta-Knuuttilan tilan rakennukset huolellisesti hoi
deltuine ympäristöineen ovat edelleen Rauskan suvun hallussa. Suurin osa ennen 1930-lukua Topeekan varrelle ra
kennetuista rakennuksista on kuitenkin purettu uusien rakennusten tieltä.

Topeekan päällystys, liikekeskusta Kirkonkylään
Toinen muodonmuutos tapahtui, kun Aronkylästä kirkolle kulkeva maantie suoristettiin, le
vennettiin ja päällystettiin. Maantienä Topeeka oli paljon edellä aikaansa. Se oli valmistuessaan
merkki nousevasta vauraudesta ja virkeästä toimeliaisuudesta. Yleisemmin maaseudun tiet alkoi
vat saada kestopäällysteitä vasta kuusikymmentäluvulle siirryttäessä, ja silloinkin pinta oli pää
asiassa öljysoraa, joka laadullisesti ei ollut läheskään Topeekan veroista tien pintaa. Se oli melkoi
nen ylpeyden aihe ja myöskin kiinnostuksen kohde, jota käytiin katsomassa pitkienkin matkojen
takaa. Oli itse päästävä kokeilemaan tien pintaa, joko kävellen tai pyöräillen. Moni kosketti oikein
kädelläänkin, miltä Topeekan pinta tuntuu.
Aronkylä säilytti pitkään asemansa kaupallisena keskuksena, mutta sotien jälkeen 1950-luvun mittaan liikekeskus alkoi siirtyä Kirkonkylään. Taajama erottui yhä selvemmin maaseudus
ta, kun kaksikerroksisia, kuutiomaisia kivi- tai puurakennuksia rakennettiin kadun varteen vieri
viereen. Topeekan alkupää sai oikean kauppakadun ilmeen. Tiivis palvelukeskittymä laajeni Ur
heilutielle saakka 1960-lukuun mennessä. Tämän 1930-50-lukujen maaseututaajaman kasvuvai
heen rakennuksia on Topeekan varrella jäljellä tusina Urheilutien ja kirkon välillä.
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YLÄKUVA TATU SILTANEN, ALAKUVA ESTER RINTALA

Edellisen sivun yläkuva noin v. 1955, Kirkonkylä
alkoi kasvaa 1950-luvun alussa, Kassatalo 1954,
vieressä Viljami Heikkilän liikerakennus, TePebaari ja Viljamin kioski noin 1950, takana vas.
1953 valmistunut kunnantalo, asuntola. Nykyi
sin palveluasuntoina oleva talo kunnallisko
din vieressä oli rakenteilla.
Edellisen sivun alakuva 1957, Topeekan varrel
la vas. linja-autoaseman laituria, sen jälkeen
osuusliike ja liiketalo, mm. Kinolinna, Topeekan
oikealla puolella takana Sammallahden liike
talo, sen edessä Osuuskassa, kioski, Osuuskas
san Kirkonkylän konttori (ennen Kassataloa),
ja Viljami Heikkilän liiketalo kioskeineen.

Kuva ylhäällä kesältä 2012,1920-luvulla rakennettu makkaratehdas ja ruokakaupparakennus, Viljami Heikkilä tämän
kin rakentajana, kiinteistö on nykyisin vakinaista käyttöä vailla, tunnetaan Karvian talona.
Alakuva 1957, oikealla ensin Karvian talo, seuraavana mylläri Vuorenmaan talo, sen paikalla nyt asuinkerrostalo Myl
lytupa, Instrumentariumin talon (entinen Lahtiharju) jälkeen oli Peltosen kahvila ennen Urheilutietä. Vasemmalla on
Arvo ja Elsa Myllyniemen 1939-40 rakennuttama Kukkakaupan talo. Tien kohdalla taustalla näkyy Kauhajoen Auto
Oy:n myöhemmin Autokeskuksen liiketalo, nykyään VViirth.
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Julkisten palveluitten aluekin on muodostunut 1930-luvulta lähtien. Nykyisin hammashoito
lana palveleva vanha sairaala valmistui 1932, kunnantalo eli nykyinen kansalaisopiston rakennus
1953 ja ns. Revellin talo 1952. Pellot ympäröivät näitä rakennuksia vielä 1970-luvulle tultaessa ja
Topeekan loppupään varrellakin tehtiin heinää. Kirkonkylän taajamasta oli kuitenkin kehittynyt
yhtenäinen, tiivis kylänraitti palveluineen.
K A U H A JO KI-SEU R A N ARKISTO

Kuva 1960-luvun alusta kertoo Kirkonkylän kasvun jatkuvan voimakkaana. Valtion virastotalo alhaalla oikealla on vii
meistelyn alaisena.

Maaseutukylästä pikkukaupungiksi
Kolmas muodonmuutos tapahtui 1960-80-luvuilla. Taajaman kasvaessa ja yhteiskunnan kehit
tyessä palveluiden tarve kasvoi, ja vanhat puotirakennukset alkoivat käydä pieniksi ja vanhanai
kaisiksi. Alettiin rakentaa aikaisempaa selvästi suurempia liikerakennuksia, ja ulkoasu muuttui
ihanteiden mukaisesti. Kaupalliset rakennukset olivat pääasiassa matalia ja tasa- tai pulpettikat
toisia, ja niihin tehtiin suuret näyteikkunat, hyvänä esimerkkinä osuuskaupan uusi päämyymälä
ja Centrumin liiketalo.
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YLAKUVA PENTTI KAKKORI, ALAKUVAT KEIJO JAAKOLA

Edistys 1960-luvulta lähtien tarkoitti suurempia liikerakennuksia ja pihojen päällystämistä, Topeeka oli vuoden 1968
asvaltein nin jäljiltä avara ja esteetön. Osuuspankin uusi laajennus vas. valmistui 1969. Osuuskaupan uusi päämyymälä
valmistui 1965. Sen takana ovat 1930-luvun lopulla rakennetut, pitkään kirjakauppana toiminut Ratalahti ja Ilmari Tur
jan vaatetusliike. Ratalahti on paikoillaan, Turjan talo purettu nykyisen Nordean tieltä. Kuva huhtikuulta 1975.

Vasen alakuva on vuodelta 1981, Topeekan ajorataa on jo hieman erotettu piha-alueesta.
Oikeassa kuvassa, 1986 näkyy, että Kulma-kahvila, myöh. Koneja pyörä, sen jälkeen Autokeskus on purettu samoin
kuin vieressä ollut Koukkarin rautakauppa. Näiden tilalle rakennettiin postin ja kansaneläkelaitoksen toimitilat.

YLÄKUVA KEIJO JAAKOLAN KOKOELMA, ALAKUVA JUSSI KLEEMOLA

Autot yleistyivät ja pysäköintipaikkojen tarve lisääntyi, joten rakennukset sijoitettiin usein
kauemmaksi katulinjasta pysäköintitilan järjestämiseksi. Lopulta myös Topeeka uudistettiin
vastaamaan lisääntyneen liikenteen tarpeita. Myös julkisten palveluitten alue kasvoi voimak
kaasti, kun 1960-luvulla rakennettiin valtion virastotalo (Puistotie 21), kauppaoppilaitos ja
ammattikoulu, 1970-luvulla laajennettiin yläastetta liikunta- ja esityssaleineen ja 1980-luvulla uusi kaupungintalo, terveyskeskus, kirjasto ja Kelan toimistotalo. Keskustaajaman raken
nusten mittakaava kasvoi alkuajoista selvästi, ja keskuksen luonne muuttui maaseutukylästä
pikkukaupunkimaiseksi.

Vanhassa kuvassa 1920-luvulta Kauhajoen keskeinen viljelylakeus on avarimmillaan ja pellot tuntuvat jatkuvan Rinnenmäen takana Kokonkylänja Kainaston suunnassa horisonttiin asti. Etualan koivukuja johtaa Kirkonkylän kansakou
luun (nyk. Aninkouluun). Muutoin maisema henkii vaivalla raivattujen peltojen tarkkaa hyödyntämistä viljelykseen.
Aninkujan varressa oli vain muutama talo ennen Rinnenmäkeä: Vasemmalla vaatturi Yrjö Laurilan mansardikattoinen
talo, joka on paikallaan edelleen, sen kohdalla tien oikealla puolella suutari Koskisen pieni talo, vaalea puolitoistaker
roksinen on opettajapariskunta Järvilehdon taloja puitten keskellä ennen mäkeä Herman Yli-Knuuttilan rakentama
talo, jossa myöhemmin asui eläinlääkäri Suksi, Jaakko Harja ja viimeisenä ennen purkamista Pentti Rinne.
Kevään 2012 kuvassa vain kansakoulu on paikallaan, siitä oikealle lukio ja kaupunginkirjasto sekä Panula-opisto.
Niiden takana kaupungin oppilaitosten keskittymä rakentuu yhä tiiviimmäksi. Kesän edistyessä tonttien ja kadun
varsien puusto piilottaa lehvästöllään tätä julkisten palvelujen näkymää, jossa ei ole yhtään kaupallista rakennusta.

® r~

S

-

YLÄKUVATTUOMO HAVUNEN, ALAKUVA MARKKU HAAPAMÄKI

Topeeka ja Puistotie ovat vilkkaita liikekatuja ja tapahtumapaikkoja. Vasemmalla ylhäällä valtakunnallisen ratsuväkitapahtuman paraati Puistotiellä Kauhajoen päivänä 14.8.2011 ja oikealla Kauhajoen Karhun kevätmarkkinat
Topeekalla toukokuussa 2012.
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HYYPÄN SILTA, TAULU VUODELTA 1931

Taidemaalari Frans Hautala oli syntynyt 1875. Hän kuoli Vaasassa 1952, jossa oli tunnettu taiteilija.
Hautala tapasi tehdä maalausmatkoja maakuntaan. Pysähdyksiä oli kylissä, taajamissa ja mielenkiintoisis
sa paikoissa. Näissä kohdissa maalattiin taulu, joka oli heti myytävänä. Se kaupiteltiin uunituoreena paikalle
osuneelle taiteen ihailijalle tai etsittiin ostaja, mikäli aikaa siihen oli.
Ihmisten mielenkiinto maisematauluihin oli jonkinlainen. Suurempi kiinnostus kohdistui muotokuviin,
joita Hautala myös maalasi. Esimerkiksi Amerikkaan muuttaneet lähettivät siellä otetun valokuvansa ja omai
set täällä maalauttivat kuvan perusteella muotokuvan. Kauhajoellakin on Hautalan maalaamia muotokuvia.
Hautala teki maalausmatkoja Kauhajoellekin, niin kuin Hyypän siltaa esittävästä taulusta havaitaan.
Valmistuttuaan työ ei sattunut kiinnostamaan ketään. Taisi taiteilijalle tulla hieman kiirekin. Seuraava pysähtymiskohde tällä maalausmatkalla oli Kristiinankaupungissa olevan tuttavan luona, joka oli paikallinen
valokuvaaja. Hautala vei maalauksen mukanaan ja myi tai lahjoitti valokuvaaja-tuttavalleen. Siellä taulu oli
vuosikymmeniä.
1990-luvun lopulla silloinen ulkoministeriön Afrikan maiden kiertävä suurlähettiläs Risto Rännäli otti
yhteyden kuntaan. Rännäli kertoi, että hänen Kristiinankaupungissa kuolleen isänsä jäämistössä on taulu,
joka saattaisi kiinnostaa Kauhajoen kuntaa. Sovittiin, että Rännäli tuo taulun nähtäväksi. Rännälin isä oli tuo
valokuvaaja, Hautalan tuttava.
Muutaman viikon kuluttua Rännäli toi taulun. Hän jätti sen katsottavaksi ja kaikessa rauhassa arvioitavak
si, mahdollista kunnan ostopäätöstä varten.
Taulua katseltiin, kunnanhallituksen kokouksessakin sitä tutkittiin. Siellä suhtauduttiin myönteisesti
ostoon. Kauppahinnastakaan ei syntynyt erimielisyyttä, hallitus hyväksyi Rännälin pyynnön.
Niin taulu palasi Kauhajoelle. Se on sijoitettu 1997 entisöidyn Sanssinkartanon edustavimpaan tilaan,
punaiseen huoneeseen. Oston jälkeen professori Eero Hiironen arvioi teosta sanoen, että työ näyttää hieman
kiireessä tehdyltä. Erityisesti taulun yläosa, taivas on Hiirosen mukaan jäänyt keskeneräiseksi.
Taulussa sillan jälkeen näkyvä talo on vielä olemassa. Sen takana näkyy pari talousrakennusta, jotka on
purettu. Taaempana olleesta Kuusilahden pappilasta näkyy vähän kattoa. Pappila on purettu 1950-luvulla ja
tontti on rakentamaton. Mainittakoon, että pappilan tontin sillan puoleisella rajalla, joen mutkassa, on maa
rekisteriin merkitty kiinteistöjen yhteinen maa-alue, venevalkama ja vedenottopaikka.
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Kolme huoltoasemaa; ensin Yrjö Antilan sähköliikkeen piha Hyypäntiellä 1920-luvulla, sitten Kuuselan Autokeskus
Topeekalla 1950-luvulla ja automaattiasema Eteläisellä yhdystiellä 2012.
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A U KEA M A N KU V A T TU O M O HAVUNEN

Uuden K-Citymarketin avajaisia vietettiin 26.4.2012. Keskustaajaman kaupalliset maisemat kokivat neljännen suuren
muutoksen, kun suurliikkeet rakennettiin Filppulan pelloille.

Suurliikkeet kaupallisen keskustan reunoille
Neljäs muodonmuutos on alkanut 1990-luvulla ja jatkuu edelleen. Uudet liikerakennukset ovat
jälleen reilusti aikaisempaa suurempia ja niiden luonne on muuttunut. Lisäksi niiden sijoittelu ja
suhde kaupunkitilaan on erilainen. Erityisesti vähittäiskaupan ja rakennustarvikkeiden myyn
nin liiketilat ovat nyt suuria, hallimaisia rakennuksia, jotka muistuttavat kokonsa ja ulkoasunsa
puolesta teollisuusrakennuksia. Liikerakennuksia ei sijoiteta tiiviisti kauppakadun varteen vaan
saarekkeeksi laajojen pysäköintikenttien keskelle tai hieman kauemmaksi pienteollisuusalueiden
yhteyteen. Puistotien varteen on tosin rakennettu muutama kaupallinen rakennus perinteisemmässä mittakaavassa. Vähittäiskaupan painopiste on siirtynyt vanhan kaupallisen keskustan
reunalle, ja sen maisemassa on tapahtunut suuri muutos.
Tulevaisuus näyttää, mitä uusia kehityssuuntia seuraa nykyisen vaiheen jälkeen. Muun muas
sa Yhdysvalloissa pysäköintialueiden ympäröimiä, useiden kortteleiden suuruisia kauppakeskuk
sia pilkotaan pienemmiksi kortteleiksi, ja sovitetaan kaupallisten toimintojen sekaan asumista,
koulutusta, harrastusmahdollisuuksia, toimistoja ja muita toimintoja. Suurissa kaupungeissa eri
puolilla maailmaa viimeaikainen kehitys on tuonut puolestaan aina vain korkeampia rakennuk
sia. Kasvaako Kauhajoen kaupallinen keskusta tiiviimmäksi, laajemmaksi vai korkeammaksi, sen
saamme nähdä seuraavien vuosikymmenien kuluessa.
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Kuva seuraavalla aukeamalla:
Kauhajoen keskustaajaman kehitysvaiheita näkyy hyvin kesän 2012 ilmakuvasta. Etualalla julkisten palveluiden
alue, joka on kasvanut yhä suurempien oppilaitosten ja kulttuurirakennusten, terveydenhuollon ja hallinnon kes
kittymäksi. Sitä reunustaa oikealla alhaalla pääosin kuvan ulkopuolelle jäävä seurakunnan sakraalimaisema. Kuvassa
ylöspäin ja ilmansuuntana pohjoiseen näkyvät Topeekan ja Puistotien kaupalliset maisemat, joissa kuvan alaosas
ta edetään vanhan Kirkonkylän raitin puutalojen mittakaavasta ja tunnelmasta hieman isompien liikerakennusten
kautta kohti suurliikkeitten maisemaa kuvan yläosassa. Jokivarressa kuvan oikeassa reunassa näkyy nuorisotaloja
vapaa-ajan maisemaa, muun muassa virkistysuimala-urheilutaio ja urheilukenttä. Kauhajoen keskustaajama on
hyvin selkeästi jäsentynyt. Kuva Pentti Kakkori
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1700-luvun lopun kartassa on Kainastonjoen ja Kauhajoen risteyksestä Havuseen 18 taloa. Osa on joen varressa pa
reittain joen molemmin puolin. Tiiveintä asutus on Pukkilan ja Koskenkylän tienoilla, jossa on 12 taloa. Joen itäpuo
lella on asumaton jakso Aronkylästä joen ylittävälle sillalle. Kirkko on joen varressa Hyyppään sekä Nummijärvelle ja
toisaalta Kristiinankaupunkiin menevien teiden risteyksessä. Muualla ei ole asutusta lainkaan.
Vuonna 1856 ei asutus joen varressa näytä lisääntyneen. Sen sijaan kauemmaksi joesta sekä Kituluoman
(Päntäneentienja Hyypäntien välissä) varteen on raivattu lukuisia torppia. Uutta asutusta on nyt Lustilassa, Yrjänäisissä
ja Heikkilänkylässä, Päntäneen tien varressa, Filppulassa ja Savikylän tienoilla. Taloja on joen varressa 19, Päntäneen
tien varrella neljä, Filppulan suunnalla kaksi ja Lustilassa neljä. Torppia on keskustan lievealueella parisenkymmentä,
joista joen varrella vain kaksi. Peltoaukeiden leveys vaihtelee 300:sta n. 800 metriin. Lustilan suunnalla on laajat
niittyalueet. Kirkko on lähellä tienristeystä Knuuttilan ja Panulan välissä. Tiestö on kehittynyt hieman, mutta vanhat
Kristiinantie sekä Hyypän ja Nummijärven tie ovat edelleen tärkeimmät kulkuväylät.
1920-luvulla Kauhajoen ja Kituluoman varrella on viitisenkymmentä taloa ja 18 torppaa. Kituluoman asutus on
kehittynyt merkittävästi, taloja on jo 15. Lustila erottuu torppakyläksi, siellä on torppia yli 20. Uusia tieyhteyksiä on
Heikkiläntie Koskenkylästä Yrjänäiseen sekä Aninkuja Kainaston suuntaan. Koskenkylässä Knuuttilan talon kohdassa
sekä Kituluomassa on saha. Filppulan ja Aronkylän rajamailla joki levenee lammikoksi.
Vuonna 1938 peltoaukeat ovat nykyisen laajuiset. Suurin osa nyt rakennetusta alueesta on vielä peltoa, vaikka
asutus on lisääntynyt. Kirkonkylän seutu erottuu hieman muita tiheämpänä keskittymänä. Toimintansa ovat
aloittaneet maamieskoulu, kotitalousopisto, yhteislyseo sekä kunnalliskodin mielisairasosasto. Koskenkylässä on
osuuskauppa, myllyjä ja kansakoulu, Aronkylässä meijeri. Kansakoulu on myös Kirkonkylässä ja Lustilassa. Myllyjä on
myös Kirkonkylässä ja Filppulassa, jossa on myös saha. Asutusta palveleva tiestö on tiheä, mm. Koski-Pitkäkuja, Jukola,
Keevelintie, Kuusistonraitti, Vuorennevantie ja Savikyläntie asutuksineen ovat uutta.
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1970-luvulla keskustaajama on muotoutunut Topeekan ja Puistotien varsille kirkolta kotitalousoppilaitokselle.
Puistotie on lyhyt pätkä, joka rajaa tiiviin keskustan lännestä. Kansalaiskoulu on rakennettu Prännärintien varteen.
Asutusalueina erottuvat Filppula sekä Hyypäntien ja Asevelitien varsi. Haja-asutusta on runsaasti. Latokeskittymiä on
Lustilassa, Panulan alueella ja Havuskylässä joen länsipuolella. Rahikkatie on rakennettu keskustaajaman itäpuolelle
ohitustieksi. Ravirata on rakennettu taajaman länsipuolelle, sen ympärillä ei ole vielä yhtään asutusta.
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KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO, JUHO NIEMI

Aronkylä alkoi kasvaa 1600-luvulla. Siitä tuli aluksi maanteitten risteys. Rautatien valmistuminen 1911 teki Aronkylästä liikenteellisen solmukohdan ja myös Kauhajoen kaupallisen keskuksen liki puoleksi vuosisadaksi. Vuonna
1916 otetussa kuvassa vanha silta ja sen vieressä iso nahkurin työpaja, joka purettiin 1932. Nahkurin takana tien
risteyksessä Bruno Rämen liike, jossa myöhemmin pitivät kauppaa Paavo Aronen, Paavo Koskinen ja Viljo Tammi
nen. Ennen purkamista siinä oli Itikan myymälä. Seuraava vas. on Mäen sisarusten kauppa ja etäämpänä talo, jossa
mm. opettaja Vappula piti Kauhajoen ensimmäistä kirjakauppaa. Rämettä vastapäätä koivujen keskellä Kauhajoen
osuuskaupan myymälä, joka paloi 1935. Nykyinen kivirakennus on sen paikalla.
Oikealla sama seutu ilmasta kesällä 2012. Kuvassa vas. alhaalla Aron koulu ja jalkapallokenttä, entinen urhei
lukenttä. Kantatie 67 uusine siltoineen on rakennettu 1968. Aronkylän nykyisellä raitilla on vuoden 1916 kuvasta
jäljellä vain sillan kiviarkut.
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PENTTI KAKKORI

Raija Männistö

Aronkylä

Aronkylällä on jo pitkään ollut merkittävä asema kunnan toiseksi suurimpana taajamana, lii
kenteen solmukohtana, monien palveluitten tarjoajana ja teollisuuskeskittymänä. Aronkylän
ja kirkonkylän taajaan rakennetut alueet muodostavat nykyään yhdessä yhden taajama-alueen,
mutta ne hahmottuvat yhä tunnistettavasti erillisinä rakentamisen keskittyminä, joilla on omat
luonteensa. Aronkylän maisemassa näkyy monin tavoin suotuisan kehityksen ajat ja vaikeuksien
vuodet. Kylän merkitys on säteillyt koko pitäjään 1900-luvun alusta nykypäivään.
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SIVUN KUVAT TU O M O HAVUNEN

Kantatie 67 ylittää Aronkylässä Seinäjoki-Kaskinen radan. Kylän raitilta otetussa kuvassa on ensimmäisenä Viitasen
asepaja, jossa Kerttu-vaimolla oli vaatekauppa. Myöhemmin Oskari Ketola aloitti alakerrassa moottorien korjauksen.
Kolmiomerkin takana koivun varjossa oli Säästöpankin konttori, nyt Aron kioski ja yksityinen koti. Autot ovat Hangasluoman kaupan edessä ja niiden takana näkyy osuuskaupan entistä päämyymälää.
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OSMO METSÄLÄ

Väkeä on Aron koululla kesältä 2011, suositun polkupyöräilykampanjan tapahtumassa.

1600-luvun alussa kylässä oli kolme taloa, Aro eli Iso-Aro, Mattila eli Vähä-Aro ja Eno.
Näiden kantatalojen jaetuille maille on syntynyt Aronkylä. Maanraivauksen vuosisatoina talot
rakennettiin jokivarteen ja suurin osa torpista sijaitsi hieman kauempana joesta. Suomen itse
näisyyden alussa Aronkylässä oli yhteensä 73 "savua”. 1930-luvulle tultaessa peltoaukeat Arosta
Harjaan saavuttivat nykyisen laajuutensa. Toisen maailmansodan jälkeen syntyi siirtolaisten asu
tusta Aronkylään, ns. Pikku-Viipuri. Talot kahta lukuun ottamatta purettiin Sahan elementti- ja
liimapuutehtaan tonteiksi.
Tänä päivänä Aronkylä käsittää noin 700 taloutta, alueen rajoista riippuen. Selvää rajaa eri
kylien välillä ei enää ole, koska koulupiirejä on yhdistetty. Asukasluku on noin 2000. Raija Män
nistö kuvailee kylän rajoittumista ympäristöönsä näin: ”Kun me Aron Kyläyhdistyksessä jaamme
tiedotteita Aronkylän alueelle, pidämme rajana Topeekalla keskustaan päin Korpisentien kohtaa,
vanhalla Luomankylän tiellä ensimmäistä metsänrajaa (kantatie 67:n varrella Teuvalle päin ei
pitkälle olekaan taloja), Kurikkaan päin vanhalla tiellä Turjan entistä koulua ja 67:ää Kurikkaan
päin entisen Pakan kaupan kohta (Petsamontie), Tokerotiellä Vennanmäkeä ja Rahikkatiellä
Moottoritietä. Näin me koemme Aronkylän nykyisin. Eli varsinaisen Aronkylän keskusalueen
lisäksi Aronkylän sisällä on ainakin Ikkelänkylä, Mattilankylä, Kuutinkylä ja Turjankylä.”
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KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO
KA U H A JO KI-SEU R A N A RKISTO , A LFR E D N IEM ISTÖ

Rautatien valmistuessa 1911 aseman kyltissä Kauhajoki oli myös kyrillisin kirjaimin, olihan Suomen suuriruhtinaskun
ta osa Venäjän keisarikuntaa. Rautatie oli merkittävä liikenneyhteys ja komea asemarakennus vähitellen kasvavine
puistoineen itsessään nähtävyys. Rautatieläisten virkapuvun epoletit, kokardit ja kaluunat osoittivat henkilön työteh
tävän ja aseman rautateiden virka-asteikossa. Kauhajoen aseman henkilökunnassa itsenäistymisen jälkeen oli mm.
sähköttäjä Rafael Sjöblad, taidemaalari, jonka käsialaa olivat suojeluskuntatalon sisämaalaukset.

Asemanseutu Kauhajoen keskusalueena
Seinäjoen-Kaskisen radan valmistuttua juhlittiin ensimmäisen junan tuloa Kauhajoel
le 1. marraskuuta 1911. Rata työllisti oman paikkakunnan väkeä ja toi uusia asukkaita ja uu
denlaisia elämänmuotoja asemanseudulle. Rautatieaseman ansiosta Aronkylästä kehittyi
viideksi vuosikymmeneksi Kauhajoen liike-elämän keskus, jonka vaikutus ulottui Isojo
elle ja Karviaan saakka. Aseman kautta kulki suurin osa vähittäiskaupan tarvitsemista ta
varoista. Myös lähtevän tavaran kirjo oli laaja. Lankut ja laudat tuotiin ensin hevoskyy
dillä ja 1930-luvun loppupuolelta lähtien myös autoilla lähetettäväksi Kaskisten satamaan.
Vaunut lastattiin käsipelillä. Suuri työ syyskesällä oli ruissäkkien tyhjennys vaunuihin.
Osuusmeijeri lähetti voita ja juustoja Hangon kautta Englantiin vaunulasteittain. Kesäisin oli
säännölliset lähetyspäivät lihoja varten. Vaunut jäähdytettiin jäillä, joita pantiin lihavaunujen
kulmissa olevat säiliöt täyteen. Asemalla oli jäävarastot, joihin oli talvella sahattu joesta suuria
kimpaleita. Loppukesästä jokivarren kauppamiehet ravustuttivat pikkupojilla suuria rapusaaliita
lähettäväksi Helsinkiin ja Ruotsiin. Marjojen kypsyttyä puolukka oli suuri artikkeli.
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SIVUN KUVAT K A LEV A M A TTILAN A RKISTO

1930-luvulla asemanseutu kukoisti Kauhajoen vilkkaimpana paikkana. Yläkuvassa lihankuljetusvaunu on lastattu ja
jäähdytetty. Viikoittainen operaatio keräsi paikalle paljon myyjiä, välittäjiä ja katselijoita. Alakuvassa lihanvälittäjiä on
kokoontunut palkkapäivänään Mattilan Aito-kahvilan eteen. Oikealla kahvila nykypäivänä.
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TATU SILTANEN
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1930-luvun puoliväliin mennessä rautatieaseman seutu oli kehittynyt vireäksi kaupan ja lii
kenteen solmukohdaksi, ja se oli vetovoimainen myös teollisuuden sijaintipaikkana. Kaleva Mat
tila muistelee tuota aikaa seuraavasti:
- Jos ajatuksissamme piirrämme rautatieasema keskipisteenä ympyrän vaikka kahden kilomet
rin säteellä, se sulkee sisäänsä mm. seuraavat laitokset. Kauhajoen Saha Oy, Karvian Saha Oy:n
konttori, Kauhajoen Osuusmeijeri, Kauhajoen osuuskaupan pääliike, Pajulahti Oy, Kuivaaja Oy
Jyvä, Myllynkivitehdas, A . Havusen kuivaajavalmistus, Kauhajoen Alapään osuuskassa, Kansan
opisto, neljä kahvilaa, kaksi matkustajakotia, Kinnarin kultasepänliike, viisi yksityistä vähittäis
kauppaa, Osuusliike, Viitasen asepaja, Leppisen autokorjaamo jne. Tämä oli sefyysinen ympäristö,
jossa keväällä 1937päätin Aronkylän kansakoulun.

Rautatie sai aikaan vilkkaan liikenteen asemanseudun ja Kirkonkylän välillä ja tien perusteel
lisen korjauksen ja päällystämisen 1937-39 "topeekalla”. Topeekaa on sittemmin oiottuja uusittu,
mutta historiallinen nimi on säilynyt.
T U U LA HAAPAM ÄKI

Museojuna toi matkustajia ja kiinnostunutta väkeä Kauhajoen asemalle sata vuotta siitä, kun ensimmäinen juna
ajoi radalla kesällä 1912 Seinäjoelta Kaskisiin asti. Museojuna pysähtyi kaikilla väliasemilla Ilmajoella, Kurikassa,
Kauhajoella, Teuvalla, Perälässä ja Närpiössä. Tämän junan veturia kutsutaan Huruksi. Hurut tulivat liikenteeseen
1950-luvun lopussa.
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MARKKU HAAPAMÄKI

Aronkylä on yhä liikenteellisessä solmukohdassa. Yhteys Kirkonkylälle on edelleen ahkerassa
käytössä. Kylän vanhaa keskustaa sivuaa tärkeä yhteys maakunnan keskuskaupunkiin Seinäjoel
le, kantatie 67 Kaskinen-Seinäjoki. Toinen kantatie 44 lähtee Aronkylästä Kankaanpään kautta
Huittisiin. Tokerotietä pääsee edelleen aina Alavudelle saakka, ja ns. vanha Kurikantie kulkee
joen länsipuolella Aronkylästä Kurikkaan. Aronkylästä pääsee hyvää tietä pitkin Nummijärvelle,
Hyyppään ja siitä edelleen Honkajoelle.
Aronkylä säilytti merkittävän asemansa Kauhajoen liike-elämässä 1960-luvun alkuvuosiin
saakka. Parhaimmillaan kylässä toimi jopa neljän pankin konttorit ja viidennenkin toimipiste.
1900-luvun puolivälin jälkeen pääosa palveluista on siirtynyt Kirkonkylän suuntaan. Esimerkiksi
vuosina 1950-1962 Aronkylässä myymälää pitänyt Vakio-Sähkö perusti Kirkonkylän vetovoi
man lisäännyttyä myymälän myös kirkolle 1955, jossa se toimii edelleen. Perälän huonekaluliike
aloitti 1947 Asematien varrella ja muutti myös 1950-luvulla, silloin vielä tyhjille Filppulan pelloil
le. Perälän pihasta lähti 18 kuorma-autoa joka viikko myymään huonekaluja ympäri maakuntaa
ja maata.
Tätä kirjoitettaessa Aronkylässä toimii yksi elintarvikekauppa, kioski, huoltoasema, kaksi fy
sikaalista hoitolaitosta sekä parturi-kampaamo. Henkilöliikenne Suupohjan radalla loppui 1968
ja tavaraliikenne Aronkylän aseman osalta vuosituhannen vaihteessa. Tavarajunaliikenne jatkuu
edelleen Kaskisten satamaan. Itse asemarakennus on edelleen komeana ja hyvin kunnostettuna
maisemassa, nyt yksityisenä asuntona.

Aronkylän teollisuus
Jos Aronkylän kaupallinen rooli on vähentynyt ja asema hiljentynyt, on sen merkitys Kauhajoen
teollisena keskittymänä korostunut. Aronkylän teollisuudella onkin mielenkiintoinen historia
menestyksineen ja tappioineen.
Kauhajoen Osuusmeijeri Toivo perustettiin 26.8.1905. Se on ollut puoli vuosisataa yksi kun
nan keskeisistä asiointikohteista. Toiminnan vilkkaina vuosina 1940-50-luvulla rakennettiin yhä
maamerkkinä joen varressa sijaitsevat komeat rakennukset. Maitoa kuskattiin meijeriin päivit
täin pitäjän joka kolkasta. Vuonna 1995 Kauhajoen Osuusmeijeri sulautettiin Seinäjoella sijait
sevaan Osuuskunta Maitojalosteeseen. Toiminta loppui Kauhajoella ja rakennukset rapistuvat.
Tuotantotiloille on ollut viime vuosina vain satunnaista käyttöä.
Aronkylään perustettiin Kauhajoen myllynkivitehdas jo 1900 luvun alussa. Siellä valmistet
tiin myllynkiviä, joita toimitettiin ympäri Suomea. Kuljetus oli helppoa, koska rautatieasema oli
aivan lähellä.
Rautatieaseman läheisyys asemoi myöhemmin Aronkylään teollisuusalueen, jonka histo
ria juontaa juurensa sahateollisuuteen. Ensimmäisen sahalaitoksen, Oy Yhtyneet Sahat, perusti
Jaakko Ranta-Knuuttila Enon pappilan vuokramaille vuonna 1917. Enon pappilan maat olivat
keskeisessä asemassa myös 1970-luvulla, kun Kauhajoki kaavoitti 40 hehtaarin teollisuusalueen
seurakunnalta vaihtaen hankituille maille. Enon pappilasta on muistona yhä pappilan vanha ki
vestä rakennettu navetta teollisuusalueen reunamilla. Siinä valmistui Kauhajoen Saha Oy:n Volttikujalle pystyttämä ensimmäinen elementeistä tehty omakotitalo.

K A U H A JO KI-S EU R A N A RKISTO

Aronkylän kehityksellä ensimmäisestä Yhtyneet Sahat-laitoksesta Kauhajoen teolliseksi keskukseksi on lähes
100 vuoden historia. Kuvassa Kauhajoen Sahan tuotantolaitoksia 1960-luvulta ja oikealla työkuvia seuraavalta
vuosikymmeneltä.
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SIVUN KUVAT PEN TTI KA KKO RI

Merkittävässä roolissa Aronkylän teollisen
toiminnan kehittymisessä oli Kauhajoen Saha
Oy kyvykkäine toimitusjohtajineen. Kauha
joen Saha osti Yhtyneet Sahat sahalaitoksen
vuonna 1922. Yhtiö kasvatti ja kehitti tuotan
toaan, ja monipuolisti tuotantoa sahatavaran
jatkojalostukseen. Vuonna 1968 aloitettiinkin
toimitusjohtaja Veikko Niemi-Aron päämää
rätietoisen työn tuloksena Kauhajoen Sahal
la taloteollisuus ja liimapalkkien valmistus.
Näitä teollisuudenaloja kehitettiin jatkuvasti.
Vuonna 1976 Niemi-Aron jäädessä eläkkeelle
oli Kauhajoella Suomen suurimpiin lukeutuva
talotehdas ja liimapalkkien valmistaja. Työnte
kijöitä oli 450. Tuotantolaitokset osti vuonna
1974 Rauma-Repola, jonka omistuksessa ta
lotehtaalla oli merkittävää ulkomaanvientiä,
mm. miljardikaupat Argentiinaan ja Siperiaan.
Rauma-Repola Oy myi Kauhajoen teh
taansa Enso-Gutzeit Oy:lle vuonna 1988. Ta
lotehdas lopetti toimintansa v. 1992. Teollisen
talovalmistuksen perinne on kuitenkin jatku
nut Aronkylässä. Puutalokympin juuret ovat
talotehtaalla ja osa tuotannosta taas Kauha
joen Sahan markilla, joka alkaa nousta unoh
duksen vuosista uuteen eloon. Älvsbyhuset on
tuonut Aronkylään oman ruotsalaisen talotehdaskonseptinsa vuonna 2005. Sen tuotanto ta
pahtuu entisissä Strömbergin halleissa.
Sahateollisuuden ohella Aronkylän teolli
suusalueen varhaisiin vuosikymmeniin mah
tuu monipuolista teollista toimintaa, josta on
jäänyt kulttuurimaisemaan mielenkiintoisia
rakennuksia. Yksi huomionarvoisista van
hoista teollisuuskiinteistöistä on Lahtiharju
Oy:n neulekutomo. Toiminta oli alunperin
aloitettu Karjalan Kannaksen Terijoella v.
1913. Talvisodan päätyttyä liike osti Kauha
joelta kiinteistön kutomoa varten. Koko sotaajan valmistettiin pääasiassa sotilastarvikkeita. Ajanmukainen tehdasrakennus valmistui
v. 1956 rautatien ja Luomankyläntien väliin
Aronkylään. 1960 luvun alkuvuosina tehdas
oli paikkakunnan suurin naisten työllistäjä ja
Suomen suurin villaneulekutomo, työntekijöi
tä oli n. 130. Ajan tyyliin kuului, että suuri osa
naisista työskenteli omissa kodeissaan.
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KAUHAJOEN MUSEO

Kankaanpääläinen Risto Pajulahti perusti 1932 yhdessä Otto Toivakan ja Herman Santikon kanssa yrityksen nimeltä
Pajulahti & Kumppanit. Tehdas paloi 1936, mutta heti alettiin rakentaa kuvan uusia tehdasrakennuksia. Otto Toivakka
osti 1937 yrityksen. Alla tekstissä mainitut kaappikuivurit valmistettiin näissä tiloissa. Kuvan rakennuksista on jäljellä
taustalla näkyvä suojeluskuntatalo, nykyinen yhteistalo.

Monen teollisuusyrityksen historiaan mahtuu värikkäitä vaiheita ja yllättäviä käänteitä.
1932 teollisen toiminnan Aronkylässä aloitti Pajulahti & Kumppanit niminen yritys, myöhem
min Pajulahti. Ennen sotia yritys mm. myi kymmeniätuhansia kaappikuivureita ympäri Suomea.
Sodan alettua Pajulahden tiloissa leivottiin valtiolle näkkileipää rintamalle vietäväksi. 1942 lei
pominen siirtyi naapurikiinteistöön, ja tiloissa alettiin valmistaa mm. Nordqvist Oy:n toimesta
kaasunaamareiden suodatinkappaleita ja it-ammusten osia. Sodan jälkeen aloitettiin säkki- ja
verkkolavakuivureiden valmistus. Myöhemmin valikoimaan tulivat pala- ja jyrsinturpeen nos
tokoneet sekä niiden polttoon sopiva lämpövoimatuotannon kattila. Tehdas siirtyi uudelle teolli
suusalueelle 1971, mutta toiminta loppui viime vuosituhannen lopulla.
Esimakua kuljetuslaitteiden valmistuksesta Kauhajoella antoi Kuivaaja Oy Jyvä, joka oli muu
tamien turjankyläläisten perustama viljan kuivaajia valmistava yritys. Taitavat sepät valmistivat
1950-luvulla myös voin automaattisia paketoimiskoneita meijerien tarpeisiin.
Asemiesten keskuudessa legendaariseksi kohteeksi muodostui Viitasen asepaja Aronkylässä.
Viitanen aloitti v. 1932 Marttilankylässä, mutta tilojen käytyä liian pieniksi hän rakensi vuonna
1938 Aronkylän keskustaan uuden tehdasrakennuksen. Viitasen metsästyskiväärit ja kilpailuaseet olivat maankuuluja laatutuotteita, joita käyttivät myös maan menestyksekkäimmät kilpaampujat. Viitasen oppipoika Ahti Vesala jatkoi toimintaa mestarin jälkeen toisaalla Aronkylässä,
mutta toiminta päättyi 1980 luvun lopulla.
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Moni vanhoista teollisuusyrityksistä on lopettanut
toimintansa. Vuonna 1948 perustettu Ketolan sähkökonekorjaamo toimii kuitenkin yhä vuonna 1959 rakennetussa
pajarakennuksessa.
Aronkylän teollisuusalue laajeni nykyiseen mittakaa
vaansa 1970-luvulla Kauhajoen teollistamispyrkimyksien
tuloksena. Suurin yritys oli Oy Strömberg Ab, joka päätti
sijoittaa osan Vaasan tehtaiden tuotannosta Kauhajoel
le vuonna 1975. 1970-luvulla Strömberg rakensi huikeat
10 000 m2 tehdastiloja Aron teollisuusalueelle kahdessa
vaiheessa keittolevyjen, vastusten ja sähkölämmittimien
valmistusta varten. Henkilökunnan määrä vuoden 1982
lopussa oli 366 henkilöä. Omistajanvaihdosten jälkeen
tuotanto loppui 1990-luvun puolivälissä.
1990-luvun alun lama hiljensi Aronkylän teollisuus
alueen, mutta tänä päivänä esimerkiksi entiset Strömbergin 4,2 hehtaarin hallit ovat jälleen täynnä työpaikkoja.
Nykyisin tällä 40 hehtaarin Aron teollisuusalueella toimii
yli 30 yritystä, jotka työllistävät noin 1000 henkilöä.

Leipää ja taloja. Aronkylän teollisuusalueella on kymmenittäin yrityksiä ja tuhatkunta työpaikkaa.
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ED ELLISEN SIVUN KUVA M ARKKU HAAPAM ÄKI

Koulu, urheilu ja kansanopisto
Aron koulu perustettiin vuonna 1920. Kunta osti Aron sillankupeessa sijainneen talon, jossa
oli neljä huonetta. Yhdestä tehtiin luokkahuone, kolme muuta olivat opettajien käytössä. Koulu
kävi pian liian pieneksi, joten samalle paikalle rakennettiin Kauhajoen suurin koulu, jossa oli 5
luokkahuonetta. Kauhajoelle perustettiin oppikoulu 1928 ja se aloitti toimintansa Aron koululla.
Siellä se toimi kaksi vuotta, kunnes uusi koulu perustettiin keskustaan. Aron koulu paloi vuonna
1932, ja uusi koulu valmistui samalle paikalle kaksi vuotta myöhemmin. Koulun viimeisin laajen
nus on valmistunut 1970 luvun lopulla.
Koulun viereen rakennettu Aron urheilukenttä vihittiin käyttöön vuonna 1932. Vihkiäisohjelman kohokohtana oli 5000 metrin juoksu, joka juostiin viestinä viiden kauhajokisen miehen
voimalla olympiavoittaja Hannes Kolehmaista vastaan. Kolehmainen voitti. Mielenkiintoinen
muisto urheilukentän historiassa on myös kesällä 1932 järjestetty olympialaispotku-tempaus va
rojen keräämiseksi Los Angelesin olympialaisiin matkaaville urheilijoille. Urheilukentälle mars
sittiin suojeluskuntatalolta juhlallisesti soittokunnan tahdittamana. Jalkapallo-ottelussa olivat
vastakkain kansakoulunopettajat ja virkamiehet, joista jälkimmäiset voittivat 1-0. Tuomarina
toimi kruununvouti Alfred Leskinen. Kauhajoen Karhun menestyksekkäät nais- ja miespesäpalloilijat harjoittelivat ja pelasivat tällä kentällä monet ottelut. Tänä päivänä kentällä harjoittelevat
jalkapalloilijat. Urheilu on edelleen aronkyläläisten nuorten suosiossa.
TU O M O HAVUNEN
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AU KEAM A N K U V A T TU O M O HAVUNEN

Kauhajoen evankelinen kansanopisto aloitti 1.11.1925 toimintansa Turjankylän rukoushuo
neella ja sitä ympäröivissä taloissa. Nykyinen opiston klassinen päärakennus, Turjanlinna, val
mistui v. 1929. Opiston asumis- ja opiskelutiloja laajennettiin vielä v. 1959. Suomen puolustussotaan 1939-40 opisto osallistui antamalla viipurilaiselle Karjalan Puku Oy:lle ja sen henkilö
kunnalle toimitilat sotilasvaatteiden tekoon. Tuhansien nuorten ja aikuisten opinahjona toiminut
Opisto on vapaan sivistystyön merkittävä tiennäyttäjä Suupohjan alueella. Tänä päivänä taiteisiin
ja kasvatukseen painottuva opisto on monipuolinen elinikäisen oppimisen keskus. Opistossa voi
suorittaa myös yliopistollisia arvosanoja avoimessa yliopistossa.
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SIVUN KUVAT K A LEV A M ATTILAN A RKISTO

Yläkuvassa taustalla tulipalossa tuhoutunut ensimmäinen suojeluskuntatalo. Rakennusten välistä näkyy Kauhajoen
Saha Oy:n uusi höyläämö. Poika kuvassa äitinsä kanssa on Kaleva Mattila, joka 80 vuotta myöhemmin auttoi tämän
artikkelin laatimisessa. Alakuvassa Kalevan koti, joka vaurioitui suojeluskuntatalon palossa. Ulkorakennus talon taka
na oli Mauri Perälän ensimmäinen lakkaamo. Takana Latva-Kokon matkustajakoti, joka paloi myöhemmin. Tukit ovat
uutta suojeluskuntataloa varten. Uusi suojeluskuntatalo oikealla.
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KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO

Suojeluskuntatalo on valmistunut 1932. Se rakennettiin 1920 valmistuneen ja myöhemmin
palaneen ensimmäisen talon paikalle. Vuonna 1960 Kauhajoen Karhu osti sotien jälkeen yhteistaloksi nimetyn rakennuksen. Siitä tuli Karhun Urheilutalo, monenlaisen harrastustoiminnan kes
kus. Kauhajoen kunnan rajojen muotoinen Vapaussotaan lähteneiden muistokivi on pystytetty
Urheilutalon eteen ja rakennuksen seinään on kiinnitetty asekätkennän muistolaatta. Nykyisessä
taloyhtiössä suurinta äänivaltaa käyttää Kauhajoen Veteraanien Perinneyhdistys.
Artikkelin on kirjoittanut Raija Männistö lähteenään Kauhajoen historia, Kauhajoen Joulun artikkelit, opaskoulutuksen materiaalit ja kyläläisten haastattelut. Männistön työtä on Jussi Kleemola täydentänyt Kaleva Mattilan haastattelun
ja hänen kirjoittamiensa muistojen tiedoilla. Muut keskustaajama-luvun tekstit ovat Marketta Nummijärven kynästä.
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1856

1700-luvun lopussa laaditussa kartassa on välille Arosta Harjaan merkitty 18 taloa, kaikki aivan jokivarressa. Länsipuo
lella jokea on yhdeksän taloa, itäpuolella viisi ja Kyrönjoen ja Ikkelänjoen väliin neljä taloa. Joen länsipuolella kulkee
tie Kurikasta kirkonkylälle ja siitä edelleen Pantaneen kautta Kristiinaan sekä Nummijärven kautta Karvian suuntaan
(Kyrönkankaan kesätie). Kaikki länsipuolen talot sijoittuvat tien ja joen väliin.
Vuoden 1856 kartassa Aron kantatalo näkyy Kauhajoen ja Kainastonjoen risteyskohdassa. Pellot ovat Kyrönjokivarressa kapeina parin sadan metrin levyisinä jaksoina, ja niitä kehystävät peltoja laajemmat niityt. Harjan ja Äijön
talojen kohdassa on silta. Aivan jokivarressa taloja on parisen kymmentä ja torppia kuusi. Kauempana jokivarresta,
länsipuolelle on merkitty 13 torppaa ja itäpuolelle seitsemän. Yhteensä taloja ja torppia on Arosta Harjaan Ikkelänjokivarsi mukaan lukien lähes 70. Myllyjä on merkitty Kyrönjoen varrelle kolme.
1920-luvun kartassa hahmottuu sama rakenne: talot jokivarressa nauhamaisesti, torpat kauempana joesta. Torp
pia on Kauhajoen muihin alueisiin verrattuna vähän. Uusi junarata seurailee jokivartta, mutta ei näytä vielä vaikutta
neen asutuksen kehittymiseen. Enon tietämillä on talojen keskittymä. Tokerotie on rakennettu.
1930-luvun lopussa peltoaukeat ovat saavuttaneet nykyiset mittasuhteet. Asutus ja pellot ovat lisääntyneet eri
tyisesti jokilaakson reunamilla; mm. Kytöperä, Talviloukko ja Vennanmäen itäpuoli. Turjaan ja Harjankylään (kartassa
Marjankylä) on muodostunut tiiviit kyläkeskukset. Turjaan on rakennettu kansanopisto. Aron asemalta johtaa nyt
tiiviisti rakennettu raitti jokivarteen, missä kyläkeskusjatkuu raittimaisena joen suunnassa. Asutus on tiivistynyt myös
Kuutinkylässä ja Äijönkylässä. Taloja yhdistää tiivis pienten teiden verkosto. Päätie on edelleen joen länsipuolella.
Turjasta pääsee joen yli Kauran kautta Äijönkylään. Siltoja on lisäksi Harjankylässä kaksi ja Äijönkylässä yksi. Laturin
tietämille Harjankylän eteläpuolelle on rakennettu nuorisoseurantalo, Harjankylä ja Aronkylä ovat saaneet kansakou
lut. Kauhajoen ja Kainastonjoen yhtymäkohdan tienoilla on kylän meijeri.
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1970-luvulla kantatie 67 kokonaan sekä 44 Hämes-Havuseen saakka on rakennettu ja ne korvaavat entiset yhteydet,
jotka jäävät paikallisliikenteen käyttöön. Joen itäpuolen liikenneyhteydet ovat parantuneet oleellisesti. Aronkylän
keskusta on kasvanut merkittävästi. Asutus on lisääntynyt myös Turjan seisakkeen tienoilla ja jokivarressa Aron ja
Turjan välillä. Teollisuuskylä näkyy vasta nimenä kartalla. Enon pappilan tienoilla on tiivistä uutta asutusta. Turjan
ja Marttilankylän sekä Äijön- ja Kalankylän peltoaukeilla on runsaasti latoja. Äijö on saanut oman koulun ja Latu
ri kaupan. Siltoja joen yli on Aronkylässä kahdessa kohtaa ja yhdet Marttilankylässä sekä Harjankylässä. Tokerotien
alkupään peltoaukeat ovat kasvaneet nykyisiin mittasuhteisiinsa ja asutuskin on tuolla lisääntynyt.
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TUOMO HAVUNEN

Kalkunmäen asuinalueet rajautuvat vihervyöhykkeiden avulla selkeästi kokonaisuuksiksi. Tämä sekä alueiden oma
leimaisuus ovat kaupunkikuvallinen vahvuus ja myös merkittävä viihtyvyystekijä. Kuva Kalkunmäen Näädänpihasta.

Asuinalueet
Taajoja asuinalueita alkoi muodostua Kauhajoella vasta sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Asu
tus oli kauttaaltaan enemmän tai vähemmän harvaa maaseutuasutusta talousrakennuksineen
1950-luvulle saakka. Kyläkeskittymissä, kuten Kirkonkylällä, Aronkylässä, Koskenkylässä, Päntäneellä ja Kainastolla, oli tiivistymiä pääteiden varsilla, mutta asuminen oli kaupallisten pal
velujen kylkiäinen. Topeekan molemmin puolin Äijälän pappilasta Filppulaan ja sieltä vähän
harvempaan meijerille saakka ja sen jälkeen taas taajentuen Aronkylään asemalle sijoittui raken
nuksia ilman yhteiskunnan ohjausta. Hyypäntien varteen Kirkkosillasta eteenpäin rakennettiin
samalla tavalla harvakseltaan kantatilojen väliin Koskenkylään, Hämes-Havuseen saakka. Aninkujan varressa oli maatiloja, joilla oli talouskeskukset asuin- ja talousrakennuksineen.
Sotien jälkeen 1940-50-luvuilla syntyivät ensimmäiset pienet asuinalueet suunnitellusti, kui
tenkin ilman asema- tai rakennuskaavaa. Joen itäpuolella Hyypäntien alkupäässä oli asutuksen
tihentymä jo ennen sotia. Myös Sussoonkuja oli osittain otettu asuinrakennuskäyttöön, ja sinne
rakennettiin lisää sotien jälkeen. 1940-luvun lopulla syntyi joelta katsottuna Topeekan taakse
Puistotien varteen rakennuksia asumiseen, toimisto- ja liikekäyttöön sekä julkisiin palveluihin.
Asevelitien alueelle, eli Jukolankujan ja Taipaleentien varteen rakennettiin vierekkäisille isoille
tonteille rintamamiesasutusta tyypillisine puolitoistakerroksisine asuintaloilleen. Talot ylläpitä
vät alueella yhä 1940-luvun ilmiasua, vaikka tämän vehreän alueen suurille tonteille on rakennet
tu myöhemmin runsaasti uusia rakennuksia.
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Kaavoituksen vuosikymmenet
■
■
|
I
I

1960-luvulla kaavoitetut alueet
1970-luvulla kaavoitetut alueet
1980-luvulla kaavoitetut alueet
1990-luvulla kaavoitetut alueet
2000-luvulla kaavoitetut alueet
2010-luvulla kaavoitetut alueet

Vanhimpia taajamamaiseksi kasvaneita asuinalueita on Sussoonkujan tienoo ja Viljatien alkupää Oppaan alueella,
Männikössä Jukolankujan ja Taipaleentien varret sekä Filppulassa Tiililäntien alkuosan ja Tarkantien varren asutuksen
muodostama kokonaisuus. Näillä alueilla oli 10-20 talon ryhmiä 1960-luvulle tultaessa. 1950-luvun puolella raken
nettua rintamamiestalotyyppistä rakennuskantaa on vielä Männikössä ja Sussoonkujan varsilla, Filppulan ja Viljatien
asutus on jo modernistista 1960-luvun muotokieltä.
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YLÄKUVAT HANNU ISOMÄKI, JUSSI KLEEMOLA, ALAKUVA PENTTI KAKKOR!

Yläkuvissa vasemmalla Taipaleentie Männikössä, rakennettu 1940- ja 1990-luvulla, oikealla ylhäällä Sussoonkuja
Oppaan alueella, rakennettu 1960-luvulla. Alakuvassa Asevelitien ja Jukolantien rajaama alue rakentumassa 1970-luvun lopulla. Tonttikoko aikaisempaa pienempi, rakennustyylejä ohjattiin kaavalla voimakkaasti.
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HANNU ISOMÄKI

Timontien varteen Männikön alueella piti kaavan mukaan rakentaa punaisesta tiilestä omakotitalo, jossa tuli olla ma
tala harjakatto.

1950-luvun rakennuksille on tyypillistä betoninen sokkeli, joskus myös kellarikerros, puuverhoiltu puolitoistakerroksinen, neliömäinen runko, johon on myöhempinä vuosina saatettu
lisätä matalampi laajennusosa. Katto on yleensä jyrkkälappeinen ja katettu konesaumatulla pel
tikatteella tai myöhemmin uusitulla profiilikuvioidulla peltikatteella. Rakennusten ylin kerros
on selvästi aiempien vuosikymmenien rakennusten ullakkokerrosta korkeampi. Ikkunat ovat
korkeuttaan hieman leveämmät ja usein niihin liittyy lasitettu tuuletusikkuna. Sisäänkäynnin
edessä on joko pieni katos tai avokuisti. Joissain taloissa kuisti on kevytrakenteinen, umpeen
laudoitettu, mutta lämmittämätön. Korkean sokkelin vuoksi sisäänkäynnin edessä on muutaman
askelman rappuset.
Rakennuslaki tuli voimaan Suomessa vuonna 1958. Lain nojalla määrättiin, että maalaiskun
tiin kuuluvien alueiden rakentamista tuli ohjata rakennuskaavalla, kaupunkien asemakaavalla, ja
että taaja-asutukseen sai käyttää ainoastaan sellaista aluetta, jolle on vahvistettu asemakaava tai
rakennuskaava.2 Samalla uusien rakennusten rakentaminen tuli luvanvaraiseksi, ja kuntiin piti
laatia rakennusjärjestykset ja perustaa rakennuslautakunnat. Maalaiskuntienkin oli siis alettava
ohjata taaja-asutuksen rakentumista - kaupungeissa näin oli tehty jo satoja vuosia.
Kauhajoella alettiinkin ohjata asutuksen muodostumista taajaman yhteydessä rakennuskaa
van avulla. Ensimmäinen kaava vahvistui keskeisimmille alueille Topeekan varrella 25.3.1961.
Vuosikymmenen loppuun mennessä oli rakennuskaava laadittu keskeisimmille alueille Äijälän
pappilasta Aronkylän Betlehemintielle saakka. Männikön alue kaupallisen keskustan kyljes
sä, Kuja-Kokon aluetta Päntäneentien varrella ja Hyypäntien alkupää kaavoitettiin etunenäs
sä. Näitä alueita on kaavoitettu myöhemmin monin paikoin uudestaan taajaman kasvaessa ja
tarpeiden täsmentyessä.
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YLÄKUVATTUOMO HAVUNEN, MARKKU HAAPAMÄKI, ALAKUVA JUSSI KLEEMOLA

Vasen yläkuva Kalkunmäestä, oikea Kuja-Kokon alueelta, alhaalla kuva Hyypäntieltä. Nämä rakennukset 2000-luvulta,
tonttikokoja myös rakennukset ovat merkittävästi isompia kuin edellisellä vuosisadalla.
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JUSSI KLEEMOLA

Tämä talo Kalkunmäessä on tulos hartiapankkirakentamisesta. Tontti on vajaa 3000 m2, talon asuinala 250 m2. Insinööripariskunta on asunut siinä jo puolitoista vuotta. Kuvaa otettaessa kesällä 2012 koko perheen hartioita tarvittiin
pihan laitossa.
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HeikkiTaimi

ESIMERKILLISTÄ RAKENNUSSUUNNITTELUA

Maatilahallitus, Maatalouskeskusten Liitto, Pellervoja Puuinformaatio ry järjestivät valtakunnallisen kilpailun
maalaistalon suunnittelusta. Hanke toteutettiin vuosina 1978-80.
Kilpailu toteutettiin siten, että edellä mainittujen kolmen vuoden aikana koko maassa jätettyjen lainaha
kemusten suunnitelmat käytiin läpi. Nimittäin asuinrakennusten lainahakemuksiin tuli liittää rakennettavan
talon piirustukset. Hakemusten joukosta valittiin kolme palkittavaa kohdetta.
Ensimmäisen palkinnon voitti rakennusarkkitehti Reima Ranta Kauhajoelta. Kunniakirjan mukaan palkin
to myönnettiin esimerkillisen hyvästä rakennussuunnittelutaidosta.
Ranta on syntyisin Kauhajoen Puskankylästä. Hänen suunnittelemiaan asuintaloja on useita synnyinpitä
jässä sekä muuallakin maakunnassa. Voittanut suunnitelma toteutettiin Jokimaassa Korpimaantien varressa
Hietamäen perheen kodiksi. Ranta toimi myös Etelä-Pohjanmaan maatalouskeskuksen suunnittelijana.
Kilpailutyö tehtiin jo Rannan opiskeluaikana Tampereella. Suunnitteluperiaatteet olivat yksinkertaiset,
vanhaa rakennusperinnettä noudattavat: talo tuli olla riittävän korkealla maasta ja siten perustettu, ettei
routa sitä riko. Katon tuli olla muodoltaan ja materiaaliltaan vettä hyvin pitävä.
Ranta muisteli suunnitteluaikaa kertoen, että silloin viranomaisten ohjaava ote rakentamiseen oli hyvin
vaikuttava. Nyt ohjauksen suorittaa hänen mielestään vain Euroopan Unioni. Tilakoko ja rakennukset kasva
vat. Puurakentamisesta saatu vuosisatainen kokemus saattaa katketa tai ainakin heiketä. Rannan mukaan on
sääli, että vanhin rakennuskanta rappeutuu. Viime vuosina on kuitenkin nähty joitakin ilahduttavia poikke
uksia vanhojen rakennusten kunnostamiseksi.
Mainittakoon vielä, että Reima Ranta on edennyt rakennusarkkitehdiksi ns. pitkän linjan kautta. Kau
hajoen ammattikoulun rakennusalan perustutkinnon jälkeen hän opiskeli Seinäjoella rakennusmestariksi.
Oltuaan pari vuotta Posion kunnan rakennustarkastajana hän jatkoi opintoja Tampereen teknisessä opis
tossa, josta valmistui rakennusarkkitehdiksi. Sen jälkeen hän työskenteli omassa suunnittelutoimistossa
usean vuoden ajan. Viimeisimmät vuodet Ranta on paneutunut metsätalouteen hoitaessaan hankkimiaan
metsäpalstoja.
M ARKKU H AA PA M Ä KI

Ikiaikaiset suunnitteluohjeet: Talo tulee olla riittävän korkealla maasta ja perustus niin, ettei routa sitä riko.
Katto tulee olla vettä hyvin pitävä.
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Tapana oli, että kunta hankki maata omistukseensa palvelujen läheltä, ja saatuaan suurimman
osan sopivasta maa-alueesta omistukseensa, laati tuolle alueelle kaavan. Kaavaa laadittaessa tont
teja muodostettiin yksityisen omistamalle alueelle vain maanomistajan suostumuksella. Mikäli
omistaja vastusti, hänen maansa jäi kaavoittamatta tai merkittiin kaavaan maatalousalueeksi. Oli
kuitenkin aivan tavallista, että osa maa-alueista oli kaavoitusvaiheessa yhä yksityisellä maan
omistajalla, ja siten osa kaavoitetuista tonteista päätyikin yksityisten myytäväksi. Kunnan maille
kaavoitetut tontit ovat rakentuneet tasaisesti kaavojen hyväksymisen jälkeen, mutta yksityisten
myyntihalukkuus on ollut vaihtelevampaa; nyt vuonna 2012 asemakaava-alueella on yhä raken
tamatta yksityisille kaavoitettuja tontteja kaikilta 60-luvun jälkeisiltä vuosikymmeniltä.
1960-luvulla niin Kauhajoella kuin muuallakin Suomessa nousivat suosioon matalat puutai tiiliverhoillut asuinrakennukset. Matalan sokkelin varaan rakennetuissa rankorakenteisissa
asuinrakennuksissa oli suurehkot yksiruutuiset ikkunat, erittäin loiva pulpetti- tai satulakatto
sekä vaalea väritys. 1960-luvulla rakennettuja asuinrakennuksia on erityisen paljon Oppaan ja
Männikön alueilla. Osassa niistä on säilynyt hyvin ajalleen tyypilliset piirteet.3
Kuja-Kokon alueelle kaavoitettiin asuntojen lisäksi teollisuutta. Filppulaan Topeekan länsi
puolelle syntyi kaavoitettu asuinalue, jonka raakamaan kunta osti kurikkalaiselta kauppiaspariskunnalta 1960-luvun lopulla. Filppulaan rakentui 1960-luvun ja 1970-luvun aikana nopeasti
laaja asuinalue tuon ajan mittakaavan ja tyyli-ihanteiden mukaisesti matalista tiiliverhoilluista
asunnoista. Filppulan alkuperäiset kaavat ovat vuosilta 1961-1983.
Rakentaminen vilkastui 1970-luvulta lähtien keskustan tuntumassa, ja asuinalueita muodos
tui nopeasti. Kunnan asukasluku kasvoi, paikkakunnalle muutti väkeä muualta. Myös sisäinen
muuttoliike voimistui, kun sivukylistä siirryttiin keskustaan. Tätä tarvetta vastaamaan kaavoitet
tiin Panulan (1976), Heinolan (1977), Oppaan (1978), Kuja-Kokon (1978-81), Vesalan (1978-86),
Paukkulan (1980-87), Koivisto-Kokon (1980), Kalkunmäen (1980-2005), Toivakan (1980-1985),
Lellavan (1985-90) ja Kalmarinmäen (2004) alueet. Lähes kaikkia alueita on laajennettu, muuta
mia useitakin kertoja, tarpeen ja maanomistajien suostumuksen tai kunnalle tapahtuneen omis
tuksen siirtymisen kautta. Useita alueita on myös kaavoitettu uudestaan. Kalkunmäen alue on
sekä pinta-alallisesti että kaavoituskerroilla mitattuna eniten laajentunut.
Laajeneva rakennustarvikkeiden teollinen tuotanto, rankorakentaminen, valmiit talomallit
ja modernismin rohkaisema muotokieli tuottivat 1970-luvun rakennetun ympäristön ilmiasun
ääripäineen. Kauhajoen asuinrakennuksiin rakennettiin 1970-luvulla edellä kuvattujen loivien
satulakattojen lisäksi niin tasakattoja kuin jyrkkiä ns. käkikellokattojakin.4 Rankorakenteinen
runko verhottiin punaisella tiilellä ja ikkunakoko suureni vielä entisestään. Omakotirakentami
sessa on kuitenkin säilynyt kautta vuosikymmenien yhteistä henkeä niin, että eri aikakausina
rakentuneet alueet muodostavat harmonista kaupunkikuvaa.
1974 painetussa kartassa on vasta kuusi pienialaista asuntoaluetta kahdessa taajamassa. Jukolankujalta 1950-luvulla kasvamaan lähtenyt asuinalue ulottuu Asevelitien varrella Hakatielle
saakka, Filppulan Tiililäntien ympäristö on laajentunut ja Viljatien alkupäähän nykyisen urheilu
keskuksen reunalle on muodostunut asutusryhmä. Aronkylään on syntynyt taloryhmät Asematien ja Kauppatien varsille sekä Betlehemintielle.
1980-luvulla kaavoitettiin laajoja alueita asuin- ja teollisuusalueiksi. Laajin kaavoitettu ja myös
tuona vuosikymmenenä vilkkaasti rakentunut alue on kokonaan kunnan hankkimalle maalle
rakentunut Kalkunmäki. Kalkunmäen kaava laadittiin arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdo
tuksen pohjalta. Perinteisesti Kauhajoella oli rakennettu avoimeen peltoympäristöön jokivarren
lakeudelle, mutta nyt rakentaminen ohjautui rakentamistaloudellisesti edulliselle puustoiselle se
länteelle, jolle antaa identiteettiä lakeutta voimakkaammat maastonmuodot sekä metsäisyys. Kal
kunmäen asuinalueet rajautuvat vihervyöhykkeiden avulla selkeästi asuinaluekokonaisuuksiksi.
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Tämä sekä asuinalueiden omaleimaisuus ovat kaupunkikuvallinen vahvuus ja viihtyvyystekijä.
Kalkunmäellä rakennusryhmien välillä on myös metsäisiä puistoalueita, jotka ovat asukkaiden
virkistyskäytössä. 1980-luvulla rakentuneilla asuinalueilla talot ovat pääosin punatiiliverhoiltuja,
matalia, kuistittomia, harjakattoisia rakennuksia, joiden sisääntulo aukeaa kadulle. Tänä aika
kautena asutusta muodostui lisäksi Filppulan, Vesalan, Männikön, Heinolan, Oppaan, Panu
lan, Neva-Kokon ja Kuja-Kokon alueille. Erillispientalojen rinnalle tuli uutena asumismuotona
rivi- ja kerrostalot.
1990-luvun alussa lama hiljensi rakentamista. Uusia rakennuksia muodostui kuitenkin lisää
muun muassa Kalkunmäen alueelle. 1990-luvulla kaavoitettuja asuinalueita ovat Kalkunmäen
lounaisosan lisäksi raviradan eteläpuolella sijaitseva asuinalue sekä viuhkamaiseksi suunniteltu
Rauskan alue, jonka kaava laadittiin järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen
pohjalta. Rauskan alue on rakentunut vähitellen 2000-luvun kuluessa, ja sen Rekitien varteen
kaavoitettuja kaksikerroksisia rivitaloja aletaan rakentaa tätä kirjaa toimitettaessa vuonna 2012.
2000-luvulla rakentaminen on vilkastunut jälleen. Vanhoja alueita on täydentynyt ja muun
muassa Kalkunmäki laajentunut. Uuden vuosituhannen alussa on rakentunut ajan ihanteita
edustava alue mm. Raviradan eteläpuolelle. 2000-luvulla rakennushankkeiden koko on kasva
nut aikaisemmista vuosikymmenistä. Suuren, usein puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen
ohella pihapiiriin rakennetaan myös erillinen talousrakennus, jossa on autotalli ja varastotilaa.
PEN TTI KA KKO RI

Kuvassa on Rauskan aluetta, Rekitie on aivan kuvan yläreunassa, idän suunnassa. Kaava laadittiin arkkitehti
kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Rekitien varteen tulevia kaksikerroksisia rivitaloja aletaan rakentaa
loppukesästä 2012.
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2000-luvulla on ryhdytty rakentamaan yksikerroksisten rivitalojen ohella myös
kaksikerroksisia pienkerrostaloja, joissa on ulkoporras toisen kerroksen huo
neistoihin. Tätä korkeampia kerrostaloja on Kauhajoella vain muutama. Raken
nusten ulkoasu on muuttunut ilmeikkäämmäksi ja massoittelu moniulottei
semmaksi 1960-70-luvun virtaviivaisista ajoista.

Tavallinen tontin koko on yli 2000m2, ja menneinä vuosikymmeninä kaavoitetuilla alueilla pie
nempiä rakentumattomia tontteja onkin maanmyyjien ja ostajien toimesta yhdistelty, jotta ne
vastaisivat ajanmukaisten rakennushankkeiden tarpeita. Valmistalomallit ovat edelleen suosios
sa. Rakentajien mieltymykset ja alueille laaditut rakennustapaohjeet ovat tuottaneet asuinalueita,
joilla on harjakattoisia, usein puolitoistakerroksisia, perinteisiä muotoja myötäileviä, vaalein pas
tellisävyin verhottuja asumuksia.
Upouutena laajempana kokonaisuutena on kaavoitettu Äijälän alue pappilan lähiympäris
töön. Valtuusto hyväksyi alueen asemakaavan vuonna 2011, ja sen ensimmäiset osat lähtevät ra
kentumaan parhaillaan (2012). Alueen identiteettiä luo lähtötilanteessa nykyään seurakunnan
kerhokäytössä oleva Äijälän pappila pihapiireineen, sen viereen rakennettava uusi päiväkoti
sekä liito-oraville säilytetty metsikkö vanhoine haapoineen. Suurempien teiden varsille muodos
tuu kaksikerroksisia pienkerrostaloja, ja niiden suojiin alueen ytimiin omakotitaloja kaarevien
katujen varsille.
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Rakennuksia poistuu maisemasta sekä vahingossa että tarkoituksella. Jälkimmäisessä tapauksessa usein on syynä
kiinteistön huono kunto tai tontin tarve tärkeämpään käyttöön. Päntäneellä sattui tulipalo, Kirkonkylässä kaupungin
omistama vanha huonokuntoinen omakotitalo oli julkisten palveluiden korttelissa.
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Yhdessäolon ja julkisten palvelujen maisemat
ja arvorakennukset
Julkiset ja hengelliset palvelut sijaitsevat Kauhajoella tiiviinä ryhmänä keskustaajaman ytimessä.
Kirkko, koulukeskus, lukio, kirjasto, ammattioppilaitos, kauppaoppilaitos, terveyspalvelut, kun
nan ja valtion hallintopalvelut sekä paloasema sijoittuvat kaikki tiiviiksi nauhaksi, joka alkaa seu
rakuntakeskuksesta ja päättyy Sanssin kouluun. Vain kotitalousoppilaitos, maatalousoppilaitos
sekä liikunta- ja nuorisopalvelut sijaitsevat hieman erillään julkisten palveluiden keskittymästä,
nekin vain kivenheiton päässä jokivarressa. Julkiset palvelut kehystävät kaupallisten palveluiden
keskittymää. Tällaisena poikkeuksellisen yhtenäisenä ryhmänä ne ovat merkittävässä asemas
sa keskustaajaman luonteen muodostumisessa. Onnistuneen yhdyskuntarakenteen taustalla on
kunnan maakauppa von Schantzin kanssa vuonna 1902.

Heikki Taimi

KAUHAJOEN KEHITYKSEEN VOIMAKKAASTI VAIKUTTANEEN
MAA-ALUEEN OSTAMINEN KUNNALLE

Kunnallisneuvos C.W. von Schantz oli aivan 1900-luvun alussa myynyt omistamastaan Yli-Knuuttilan tilasta
isohkoja alueita muutamalle kauhajokelaiselle tilalliselle. Nämä myivät torppareille heidän hallussaan olleet
alueet jättäen itselleen lähipellot. Jäljellä oli joulukuussa 1902 enää nykyisen Sanssinkartanon tontti monine
rakennuksineen, niiden ympärillä runsaan kymmenen hehtaaria Kirkonkylän keskeisintä maa-aluetta, höyrysaha sekä vähän yli 50 ha metsäpalsta Näätäsalossa Sahankylän suunnassa.
Ostettu alue on nykyisillä maamerkeillä ilmaisten seuraava: idässä rajana on joki, pohjoisessa Museotie ja
sen suuntainen linja Raviradan pohjoispuolelta ohittaen. Länsiraja kulkee noin kilometrin päässä Männikön
metsästä. Alueen leveys on noin 0,5 km. Eteläraja on Aninkujan suuntainen linjalla Männikön puistometsän
eteläreuna. Topeekan varrella oli joitakin rakennustontteja jo myyty ennen kunnan ostoa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 22.12.1902 Yli-Knuuttilan tilan jäljellä olleiden maiden oston nimenomaan
tiettyä tarkoitusta varten. Pontimena oli kunnalliskodin rakentamisen sijaan hankkia kiinteistö tuota laitosta
varten. Laskelmilla osoitettiin, että tuli paljon halvemmaksi ostaa tarjottu kiinteistö kuin rakentaa uusi kun
nalliskoti. Valtuuston päätöksessä mainitaan, että tilasta voidaan myydä liikoja rakennuksia ja maita sekä
höyrysaha. Arvokkaan metsän sisältyminen kauppaan oli lisäperusteluna. Tuohon aikaan kunnalliskodin
maatila oli oleellinen osa laitosta. Sen avulla mm. laitoksen elintarviketuotantoa hoidettiin edullisesti.
Kauppahinta oli 60 000 mk. Nykyrahassa se on Tilastokeskuksen kertoimen mukaan noin 260 000 euroa.
Kunnalliskoti toimi Yli-Knuuttilassa yli 80 vuotta. Kunnalliskodin maatila lopetettiin hieman ennen kuin
kunnalliskodille valmistui uudet tilat.
Epäilemättä tärkeimmäksi seikaksi tuossa kaupassa on ainakin jälkeen päin todettava kunnan haltuun
saadun maan merkitys kunnallisten palvelujen kehittämisessä. Tuolle yhtenäiselle alueelle on voitu keski
tetysti sijoittaa mm. opetusta ja liikuntaakin, monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja, virastoja, henkilö
kunnan asuntoja sekä matkustuspalveluja. Lisäksi tontteja ovat saaneet monet valtion palvelut. Topeekan ja
Puistotien varressa tällä Keskustaajaman ydinalueella on pankit sekä monipuolista yritystoimintaa runsaasti.
Alueen läntisessä osassa on raviradan lisäksi isoja asunto-alueita.
Tuo sadan kymmenen vuoden takainen kiinteistökauppa vaikuttaa edelleenkin hyvin myönteisesti
Kauhajoen kehittymiseen.
Lähteet: Kauhajoen historia, Liisa Ruismäki, 1987
Ilmari Varamäen haastattelu elokuu 2012
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Kukin rakennus edustaa omaa aikakauttaan hillitysti. Edustettuna ovat rakennustaiteen
vaiheet Aninkoulun ja Kotiseututalon 1800-luvun lopun uusrenessanssista koulukeskuksen
2000-luvun arkkitehtuuriin. Katukasvillisuus ja pihaistutukset sitovat yhteen eri aikakausina ra
kennettuja rakennuksia. Mittakaava on yhteinen; vain kirkko erottuu joukosta arvokkaasti muita
päätä pidempänä. Kaupungintalokin on sovitettu osaksi ympäröivää rakennettua miljöötä niin,
että sen suuri koko häviää kolmikerroksisen julkisivun taakse korttelin sisälle päin.
M ARKKU HAA PA M Ä KI

Kauhajoen kaupungintalo, 1984, professori Arto Sipinen. Tämä rakennus on kolmas kunnallishallinnon käyttöön tehty
kiinteistö, edellinen on nykyisen oikealla puolella, josta kuvassa näkyy vain vähän kulmaa. Ensimmäinen, kunnallistaloksikin kutsuttu, sijaitsee uimahalli-urheilutaloa vastapäätä.

Kunnantaloja hallintokeskus
Kunnan eräs tärkeimmistä identiteettiä ylläpitävistä rakennuksista on usein kunnantalo, jossa
päättävät elimet kokoontuvat ja hallintopalvelut sijaitsevat. Kunnallisen päätöksenteon historia
on kuitenkin pidempi kuin sen tarpeita varten rakennettujen rakennusten. Paikallisen päätök
senteon näyttämönä toimi nimittäin satoja vuosia kirkko pappiloineen ja lukkariloineen. Näin
myös Kauhajoella, missä jo Ilmajoen pitäjän sivukylänä kokoonnuttiin päättämään yhteisistä
asioista.
Itsenäisen Kauhajoen ensimmäinen kuntakokous pidettiin 15.1.1868. Vielä itsenäisenä kun
tanakin kuntakokoukset järjestettiin aluksi värjäri Kullbergin talossa tai kirkon sakaristossa.
Nykyisin Aninkouluna tunnetun kansakoulun valmistuttua syksyllä 1882 alettiin kunnalliskokouksia pitää siellä. Kansakoulu palveli kokouspaikkana 20 vuotta.
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1904 alusta kuntakokousten paikaksi vuokrattiin oma rakennus, nuorisoseuran kokoontumispaikakseen rakentama Rientola. 1913 Rientolan runkoa alettiin laajentaa kunnantaloksi, ja
vihkiäiset pidettiin joulukuussa samana vuonna. Rakennustöiden aikana kokoukset pidettiin
kunnalliskodiksi muutetussa Sanssin kartanossa.
Hallintokeskus alkoi muodostua 1950-luvun alussa, kun nykyistä edeltävän kunnantalon ra
kennustyöt lähtivät käyntiin. Se vihittiin käyttöön 1953. Nykyisen kunnantalon suunnittelusta
järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 1980, ja rakennus valmistui 1983. Vanha kunnantalo jäi kuiten
kin palvelemaan kunnallisten palveluiden rakennuksena, kun kansalaisopisto sai tilat käyttöön
sä, ja talo on nimetty opintolaksi.
1960-luvulla rakennettu valtion virastotalo merkitsi monien valtionhallinnon palveluitten
(kuten nimismies, poliisi, verotoimisto) sijoittumista kunnantalon tuntumaan vahvistamaan
hallintokeskusta. Kehittyneimmillään hallintokeskus oli 1990-luvulla, kun entisestä Teletalosta
tuli oikeustalo.
2000-luvulla valtio on alkanut keskittää hallintoaan. Monessa pitäjässä ei ole enää yhtään
valtionhallinnon virkamiestä, ja Kauhajoki seutunsa keskusasemasta huolimatta on menettänyt
jatkuvasti valtionhallinnon palveluita. Valtion vetäytyessä aluepolitiikasta ja alueilta on niiden
oma aloitteellisuus korostunut. Kehittämistoimet ovat yritysten ja kuntien oman toimeliaisuuden
ja EU:n ohjeistaman hanketoiminnan varassa. Yritysten ja Kauhajoen kaupungin vuonna 2001
perustama teknologiakeskus Logistia on kasvanut nopeasti 60 organisaation innovaatioympäristöksi yritysten liiketoimintojen ja alueen kehittämiseen. Logistiassa ja sen tuntumassa ovat työ
voimatoimistoa ja Kelaa lukuun ottamatta myös viimeiset valtionhallinnon palvelut (poliisiasema
ja E-P:n verotoimiston toimipiste). Logistia ei sijaitse aivan vanhassa hallintokeskuksessa, mutta
matkaa Päntäneentie 3:een on vain puolisen kilometriä.
A U KEAM A N K U V A T TU O M O HAVUNEN

Uusi koulukeskus valmistui 2010, suunnittelijana H&M Arkkitehdit. Korkea osa on liikuntasali. Keskuksessa toteutetaan
yhtenäiskoulun periaatteita.
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Vuonna 1882 valmistunut Kauhajoen ensimmäinen kansakoulu toimi myöhemmin pitkään Aninkoulun nimellä eri
tyiskouluna. Oppilaiden siirryttyä pihan yli uuteen koulukeskukseen talosta on tullut Puistotien esiopetuspäiväkoti.

Oppiminen ja kulttuuri keskustassa ja kylillä

Perusopetus
Lukutaidon alkeita ryhdyttiin opettamaan kirkon toimesta jo 1600-luvulla. Opettajina toimivat
usein lukkarit.5 1600-1800-luvuilla opiskeltiin pääasiassa lukkarinkoulussa ja kodeissa. Kiertokoulut aloitettiin 1853 ja ne toimivat pitkään kansakoulun rinnalla ja siihen valmistavana kou
luna.6 Kauhajoen ensimmäinen kansakoulu, Aninkoulu, rakennettiin kirkonkylään 1882. Tuon
jälkeen kansakouluja rakennettiin kyliin 1950-luvulle saakka yhteensä 37. Vuodesta 1958 lähtien
kouluverkkoa on karsittu, ja kyläkouluja on lakkautettu vuosien saatossa 28. Uusia kouluraken
nuksia on rakennettu vanhojen tilalle 1950-luvun jälkeenkin.
Suurin osa vanhoista kyläkouluista on klassistisia tai jugend-vaikutteisia 1910- 30-luvun ra
kennuksia. Tuolloin koulun yhteydessä oli myös opettajan asunto, ja koulun ympäristöön kuului
itsestään selvinä osina hyötypuutarha, ulkokäymälät ja navetta. Koulujen rakentaminen rahoitet
tiin pääosin valtion varoilla. Koulun ympäristöä saatettiin kaunistaa yhteisön toimesta istutta
malla vaikkapa kuusiaita sekä puita ja pensaita koulun pihapiirin reunoille. Kaikki nämä koulumiljööt säilyvät niitä käyttäneiden sukupolvien sydämissä arvokkaina lapsuuden kokemusten ja
kyläyhteisön toiminnan keskuksina.
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Ihailtavaa osaamista koulukuvaamisessa. Opettajat Siiri ja Toivo Torpo veivät Piiparin koululla oppilaansa luontoon
syksyllä 1938. Pojista vain muutama on jäänyt alas, tyttöjä ei ole ylhäällä yhtään. Ehkä kivi oli kovin iso tytöille.
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PERUSKOULUTUKSEN TOIMIPAIKKOJEN MUUTOKSET KAUHAJOELLA
1940 LUVULTA LÄHTIEN

• Lopetettu koulu
H Toiminnassa oleva koulu
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MAISEMAMME SUUNNITTELIJOITA
Arkkitehti Viljo Revellin syntymästä tuli tammikuussa 2011 sata vuotta. Vaasassa avattiin juhlavuoden lopulla
Revellin elämäntyötä esitellyt näyttely, joka sitä ennen oli ollut esillä Helsingissä ja Torontossa.
Vaasan näyttelyn avasi professori Arto Sipinen, joka kertoi työskennelleensä nuorena arkkitehtinä sekä
Alvar Aallon että Viljo Revellin toimistossa. Sipisen mukaan ensin mainittu määräsi pienistä yksityiskohdista,
Revell taas oli ryhmätyön mestari.
Vuonna 1983 valmistunut nykyinen kaupungintalomme on Arto Sipisen suunnittelema. Sen edessä oleva
alun perin lääkärintaloksi suunniteltu 1952 valmistunut rakennus on Viljo Revellin käsialaa. Näissä vierekkäi
sissä rakennuksissa Kauhajoella on tyylikkäät kuuluisien suomalaisten suunnittelijoiden työt.
Revell on tänne suunnitellut muutakin. Nyt lukion käytössä olevan 1952 valmistuneen koulurakennuksen
esikuvana on sanottu olleen englantilainen oppilaitos, college. Revell osallistui myös akateemikko Wäinö
Aaltosen tekemän sankaripatsaan sijoittamiseen suunnittelemalla 1940 luvun lopulla sankarihauta-aluetta ja
patsaan taustamuuria yhdessä Aaltosen ja arkkitehti Keijo Petäjän kanssa. Palaneen kirkon tilalle 1958 raken
netun uuden temppelin suunnitteli arkkitehti Veikko Larkas.
Vuonna 1953 valmistunut edellinen kunnantalo, nyk. Opintolaja viereinen asuinkerrostalo, ns. Aravatalo,
on rakennushallituksen pääjohtajana myöhemmin toimineen arkkitehti Jussi Lappi-Seppälän käsialaa. Kou
lukeskuksessa on yläasteen alkuperäiset tilat ja ammattioppilaitos sekä kirjasto arkkitehti Touko Saaren töitä.
Kauhajoella on onnistuttu monessa tapauksessa käyttämään suunnittelutehtävissä kyvykkäitä henkilöi
tä. Näin on ihmisen rakentamaa maisemaa elävöitetty viimeisimpien suomalaisten tyylisuuntien tuntijoiden
arvokkailla ja ajatuksia herättävillä töillä.
TATU SILTANEN

Arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema talo valmistui 1952. Siihen tuli kunnanlääkärille asunto sekä vastaanotto.
Keittiö varustettiin leivinuunillakin. Asunto on viihtyisä, mm. huoneiden lattiat ovat samassa kerroksessa sopi
vasti eri tasossa. Nyt rakennuksessa toimii käsityökeskus- taitopaja.
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Vuonna 1965 valmistui moderni valkoiseksi pinnoitettu kansalaiskoulu, "makaava pilvenpiirtäjä”. Se edusti tyylikkääs
ti 1960-luvun matalaa, virtaviivaista, tasakattoista rakentamista. Kuva on savupiipun päästä vuodelta 1977, ennen
ensimmäistä laajentamista peruskoulun yläasteen tarpeisiin. Ympäristössä näkyy julkisten palvelujen rakennuk
sia, vasemmalta kauppaoppilaitos, kunnalliskoti, kunnan virkailijoiden asuntola, edellinen kunnantalo, teletalo ja
valtion virastotalo.

Modernismin ihanteiden mukaan on rakennettu uudet koulut mm. Kainastolle, Päntäneelle,
Nummilahteen ja Pukkilaan (1959 ja 1988) sekä useita koulurakennuksia keskustan alueelle. Tätä
ajanjaksoa edustaa myös Nummijärven koulurakennus, joka peruskorjattiin koulurakennukseksi
järjestöjen vapaa-ajanrakennuksesta. Nämäkin koulut ovat monipuolisen yhteisötoiminnan kes
kuksia, mutta hyötytarhat, navetat ja opettajien asunnot niistä puuttuvat. Uutena elementtinä
kouluympäristössä ovat monipuoliset kiinteät leikkivälineet. Ulkoasu noudattelee näissäkin kou
lurakennuksissa aikansa tyyli-ihanteita.
Kansakoulujärjestelmä laajeni 1960-luvulla 9-vuotiseksi kansalaiskoulun ansiosta, yhtä pit
käksi kuin keskikoulun suorittavilla oppikouluissa. Kauhajoelle valmistui kunnantalon lähelle
vuonna 1965 moderni valkoiseksi pinnoitettu kansalaiskoulu, "makaava pilvenpiirtäjä”. Se edusti
tyylikkäästi 1960-luvun matalaa, virtaviivaista, tasakattoista rakentamista. Sitä laajennettiin sa
maa tyyliä noudattaen peruskoulun yläasteen tarpeisiin 1970- ja 1980-luvuilla. Kansalaiskoulusta
tuli peruskoulun yläaste, sitten nimeksi muutettiin yhteiskoulu.
Uusinta, 2000-luvun koulurakentamista edustaa vuonna 2010 valmistunut koulukeskus, jossa
toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteita. Samalle kampusalueelle sijoittuu opetus nuorimmista
perusopetuksen oppilaista vanhimpiin yläasteen nuoriin. Osin purettu ja perusteellisesti korjattu
yhteiskoulu on samassa pihapiirissä osa tätä kokonaisuutta.
Koulu on muuttunut kansakouluajoista, mutta edelleen koulurakennus on tärkeä opetuksen
ja yhteisötoiminnan tapahtumakenttä. Keskustan koulukeskittymässä on koulukeskuksen lisäksi
lukio sekä kaikkia kuntalaisia palvelevat kirjasto, musiikkikoulu, kansalaisopisto ja kaksi avaraa
liikuntasalia. Aninkoulun kansakoulun tienoosta on kehittynyt reilussa sadassa vuodessa laaja,
kaikenikäisten kauhajokelaisten monipuolinen oppimisympäristö.
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Vuonna 2010 valmistuneen koulukeskuksen alueelle sijoittuu opetus nuorimmista perusopetuksen oppilaista van
himpiin yläasteen nuoriin. Osin purettu ja perusteellisesti korjattu yhteiskoulu on samassa pihapiirissä osa tätä
kokonaisuutta. Kampukseen kuuluu myös kuvan oikeassa reunassa lukio, arkkitehti Viljo Revellin alun perin Kir
konkylän kansakouluksi suunnittelema koulu vuodelta 19S2, sekä kaikkia kuntalaisia palvelevat kaupunginkirjas
to (lukion yläpuolella), musiikkikoulu, kansalaisopistoja kaksi avaraa liikuntasalia. Vasemmalla uuden liikuntasalin
kolme rakennusvaihetta.
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Lukio ja ammattiin valmistava opetus
Vuonna 1928 perustetun oppikoulun, Kauhajoen yhteislyseon, tarpeisiin siirrettiin 1930 suuri
hirsihuvila Kannakselta Raivolasta. Suurten ikäluokkien tarpeisiin tehtiin lisärakennukset, Koi
viston siipi 1957 ja Tuunaisen siipi 1962. Tiloihin siirtyi Kirkonkylän ala-aste 1975 Kauhajoen
lukion siirtyessä Viljo Revellin suunnittelemaan, 1952 valmistuneeseen punatiiliseen ja alunpe
rin kansakouluksi tehtyyn rakennukseen. Oppilaat Sanssin koulusta siirtyivät koulukeskukseen
2010 ja rakennuksiin suunnitellaan uutta käyttöä, kunhan yhteiskoulun laaja remontti on valmis
ja kaikki oppilaat pääsevät koulukeskukseen. Vanhin, Kannaksen hirsistä rakennettu osa, ns.
Terijoen siipi, on suojeltu. Se yläkerrassa toimii eduskuntamuseo.
Kansa- tai peruskoulun jälkeistä, ammattiin ohjaavaa opetusta on alettu antaa Kauhajoella
jo vuodesta 1919 lähtien, kun Suupohjan maamieskoulu aloitti toimintansa. 1920-luvulla perus
tetut kotitalouskoulu, evankelinen kansanopisto Turjankylässä sekä edellä mainittu yhteislyseo
(nykyinen Sanssin koulu) ovat kaikki edelleen juhlallisia merkkirakennuksia Kauhajoen raken
netussa ympäristössä. 1920-luvulla tyyli-ihanteena vallinnut pohjoismainen klassismi tiivistää
näissäkin rakennuksissa vuosisatoja tyylisuuntien perustana palvelleen klassismin perinnön ar
vokkaaksi ja aikaa kestäväksi kokonaisuudeksi.
Edellä mainittujen koulujen kampusalueita on täydennetty myöhemmin uusilla rakennuk
silla. Maamieskoulun miljöötä hallitsee 1960-luvun modernistinen koulurakennus. 1920-luvun
rakennusihanteita edustavat, vuonna 1925 rakennetut rakennukset jäävät taka-alalle. Kotita
louskoulun miljöötä on täydennetty opetus-, asunto-, tuotekehitys- ja elintarvikelaboratorion
rakennuksilla useassa vaiheessa 2000-luvun alkuun saakka. Kampusalue muodostaakin laajan
kokonaisuuden keskustaajaman sydämessä. Evankelisen opistonkin ympäristöä on täydennetty
asuntolarakennuksilla.
Kaikkien näiden vanhimpien opinahjojen kokonaisuuksiin kuuluvat myös laajat, vehreät ul
koalueet. Maamieskoulun maisemaan kuuluvat navettarakennukset ja laitumet. Kotitalouskou
lua ympäröi vanha jokirantapuisto ja hoidetut, näyttävät istutukset. Kansanopiston maisemaan
kuuluvat sitä vastoin rakennusryhmän edessä aukeavat laajat pellot sekä pihaa rajaavat vanhat
puiset piharakennukset.
Koulutustarjonta laajentui Kauhajoella, kun kuntaan perustettiin 1960-luvulla ammattikoulu
ja kauppaoppilaitos. Nämä rakennukset edustavat ympäristöineen virtaviivaisempaa modernis
min aikakautta. Kampusten ulkoasu ei ole niinkään vehreä ja maaseutumainen, vaan urbaani, te
hokas ja pelkistetty. Erityisesti ammattikoulu ilmentää tyylipuhtaasti 1960-luvun arkkitehtuuria
horisontaalisella, valkoisella, suurten nauhaikkunoiden jäsentämällä julkisivullaan.
Ammattikoulu, kauppaoppilaitos, osa maatalousoppilaitoksen rakennuksista, kansalaiskoulu
(myöh. yläaste) ja kirjasto ovat arkkitehti Touko Saaren suunnittelemia.
Kauhajoen merkittävin kulttuuritoiminnoille varattu rakennus on 1989 valmistunut pääkir
jasto ja musiikkiopisto. Kirjaston paikalle oli suunnitteluvaiheessa muitakin vaihtoehtoja. Lop
putulos on onnistunut. Koulukeskuksessa kirjasto palvelee hyvin kaiken ikäisiä asiakkaitaan ja
Panula-opisto nuoria musiikin harrastajia. Kaupunginkirjaston ja Panula-opiston rakennusta
pidetään onnistuneimpana arkkitehti Touko Saaren työnä Kauhajoella. Rakennuksella on myös
tilaa ympärillään Puistotien ja Hallintoaukion ja suuntaan. Sieltä nähtynä kirjasto yhdistää es
teettisellä tavalla hallinnon, oppimisen ja kulttuurin aluetta.
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Sosiaali-ja terveyspalveluiden maisema
Terveyspalveluiden rakennettu maisema on saanut Kauhajoella alkusysäyksen 1880-luvulla, kun
pitäjään avattiin ensimmäinen sivuapteekki. Nykyisen terveyskampuksen ensimmäiseksi vai
heeksi voitaneen lukea 1900-luvun alussa Sanssin kartanoon perustettua kunnalliskotia, jonka
yhteydessä toimi sairastupa. Kunnallissairaala, joka tunnetaan Sanssin pihapiirissä nykyään ns.
punaisena tupana, perustettiin vuonna 1915 käräjäpytingin paikalle kunnalliskodin läheisyy
teen. Myös lääkärin vastaanotto sai pysyvän paikan 1900-luvun alussa.
Terveyspalveluiden kehittyessä Kauhajoelle on vähitellen muodostunut oma terveyskampus
hallinto- ja koulutuskeskittymän osaksi. Terveyskeskus, hammashuolto, lasten-, äitiys- ja per
heneuvonnan tilat, mielenterveyspalveluiden vastaanottorakennus, vanhainkodin akuuttiosasto
ja eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat kaikki tiiviinä ryppäänä kaupungintalon ympärillä.
Suurin vanhusten palvelukotikeskittymä sijaitsee hieman kauempana mäntymetsikön takana, ja
yksityisten terveyspalveluiden tarjoajien tilat ovat suureksi osaksi kaupallista keskustaa. Lisäksi
kaupunkirakenteessa sulautuneena sijaitsee eri puolilla Kauhajokea kodinomaisia sosiaalipalve
luiden yksiköitä kuten vanhusten ja vammaisten palvelukoteja.
Terveyskampuksen rakennukset ilmentävät hyvin niitä sodanjälkeisiä vuosikymmeniä, joi
den aikana nykyaikainen terveyspalvelujärjestelmä on kehitetty. Nykyinen hammashoitola ja
perheneuvola edustaa valkoista funktionalismia 30-luvulta, terveyskeskus 70-80-luvun moder
nia muotokieltä, neuvolan rakennus 1950-luvun romanttista vaihetta ja mielenterveyspotilaiden
palvelukoti hyvin aikaansa edustavaa 60-luvun modernismia.
Edellä mainitut rakennukset muodostavat Kauhajoella terveyden vaalimisen ympäristön
ytimen. Ihmisen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat kuitenkin monimutkaisessa riippu
vuussuhteessa ympäristön laatuun, muun muassa sen tarjoamiin virikkeisiin, esteettisiin koke
muksiin ja terveellisyyteen. Koko elinympäristömme on siten terveyden maisemaa, ja sen laadun
ylläpitäminen voidaan nähdä osana terveyspalveluja.
PEN TTI KA KKO RI

Kuvassa on alhaalla keskellä hammashoitola, ent. kunnansairaala synnytysosastoineen vuodelta 1936, seuraavana terveyskeskuksen eri tiloja 1970- ja -80 luvulta ja taaimpana kunnalliskoti. Oikealla olevassa korttelissa on
mm. neuvola, eläinlääkärien vastaanottotilat ja palveluasunto^. Terveyskeskuksen laajennusta rakennetaan
parhaillaan (2012).
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Kauhajoen kirkko 1820-1956, suunnittelija Salomon Köhlström. Kauhajokelaiset
olivat saaneet oman kirkon monien vaiheiden jälkeen. Se oli omaa työtä ja siksi
läheinen ja rakas.

Sakraalirakennukset ja hautausmaat
Pyhien paikkojen historiasta Kauhajoella tunnemme vain historiallisena aikana luodut kirkolli
set ympäristöt. Esihistoriallisia hautakalmistoja, uhrauspaikkoja kuten kuppikiviä tai pyhiä paik
koja ei Kauhajoelta ole löydetty. Ennen kristinuskon tuloa maahamme ja kirkkojen rakentamista
ihmisten pyhiä paikkoja ovat luultavasti olleet monet komeat luonnonmuodostumat tai erityisen
suuret ja erikoiset yksittäispuut. Ehkäpä muinaisilla Kauhajoen seuduilla asuneilla kivikauden
asukkaillakin on ollut omat pyhät hiljentymispaikkansa tuon ajan maisemassa.
Nykyään sakraalimaisemaksi mielletään lähinnä kirkkojen ja hautausmaiden rakennettu mil
jöö. Näitä edustavat Kauhajoen kirkko, Nummijärven ja Kauhajärven kirkot, rukoushuoneet, vir
katalot ja hautausmaat, helluntaiseurakunnan ja adventtiseurakunnan kirkot, jehovantodistajien
valtakunnan sali sekä baptistiseurakunnan rukoushuone Kainastolla. Kenellä tahansa voi kuiten
kin olla tänäkin päivänä omia kirkollisista ympäristöistä riippumattomia pyhyyden kokemuksia
tuottavia paikkoja esimerkiksi luonnossa. Jotkut kokevat puolestaan niin rakennetun kuin luon
nonympäristönkin kokonaisuudessaan kertovan luojan vaikutuksesta ja läsnäolosta.
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Kauhajoen kirkko 1958, arkkitehti Veikko Larkas. Kirkon muoto muistut
taa selkä ylöspäin olevaa Raamattua, jonka lehdet ovat avoinna. Sanan
kuulija tulee kirkkoon sanan sisälle.

Kirkot
Kauhajoelle on rakennettu ensimmäinen kappeli uudisasukkaiden hengellisen elämän pyhäköksi
jo vuonna 1584.7Vanhassa kartassa vuodelta 1652 kirkko näyttäisi sijaitsevan pienellä kummulla
kohdassa, jossa karttaan merkitty kulkureitti ylittää joen.8 Alkuperäisestä pyhätöstä on jäljellä
vain paikka, sillä kaikki ensimmäistä seuranneet viisi kirkkoa on luultavasti rakennettu sille pai
kalle, missä nykyinenkin kirkko ylväänä seisoo.9
Kukin kirkko on rakennettu oman aikakautensa vallitsevien ihanteiden ohjaamana. Ensim
mäiset olivat vaatimattomia, jyrkkäkattoisia pitkäkirkkoja. Vuodesta 1693 lähtien kirkkomiljööseen kuului myös kellotapuli, joka uusittiin aluksi noin 40 vuoden välein. 1600-1700-lukujen
vaihteesta lähtien kirkko ja kirkkotarha eli hautausmaa myös ympäröitiin vahvalla puuaidalla.10
1700-luvulla seurakuntien koon kasvaessa yleistyivät ristikirkot, ja Kauhajoellekin raken
nettiin komea ristikirkko vuosina 1782-83. Se ulkovuorattiin 15 vuotta myöhemmin ja maa
lattiin sisältä ja ulkoa vuonna 1805. Sisämaalauksen teki arvostettu kirkkomaalari Mikael Toppelius. 1700-luvun lopulla kirkkotarhaa ympäröivää hirsiaitaa täydennettiin paanuilla kate-
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tulla porttihuoneella.11 Kirkkomiljöötä täydensivät myös pitkämatkalaisten hevosten suojaksi
rakennetut kirkkotallit.
Suomen sodan aikana kesällä 1808 venäläiset polttivat kaikki kirkonkylässä olleet kappelin
rakennukset eli kirkon, tapulin, pappilan ja lukkarin puustellin irtaimistoineen.12Tuhoutuminen
tulipalossa oli myös seuraavan kirkon kohtalo. Tuo 1820 valmistunut, länsitornilla varustettu ris
tikirkon ja pitkäkirkon yhdistelmä paloi vuonna 1956.
Nykyinen kirkko on järjestyksessä kuudes kirkko tuolla paikalla. Se on arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema, ja valmistui vuonna 1958. Kirkon muoto noudattelee modernilla tavalla
keskiajan kirkkojen gotiikasta periytyvää yksinkertaista jyrkkäkattoisen, tornittoman pitkäkir
kon muotoa.
Kauhajoen kirkon yhteyteen ei rakennettu seurakuntasalia. Uudet salit rakennettiin osana
seurakuntakeskusta 1965.13 Modernismin syntyvuosikymmenistä lähtien seurakuntakeskukset
on yleensä rakennettu kirkkorakennuksen yhteyteen, joten Kauhajoen epätyypillinen ratkaisu
korostaakin kirkkorakennuksen rinnastusta keskiaikaisiin esikuviinsa.
Kauhajärven ja Nummijärven kyläkirkot ovat pieniä, jyrkkäkattoisia, hirsirunkoisia pitkäkirkkoja, joihin sopii noin 200-300 henkilöä. Niiden yhteydessä on hautausmaat, jotka on ympä
röity aidalla. Kirkoilla on keskeinen rooli Kauhajärven ja Nummijärven kyläkuvassa. Kainastolle
ja Päntäneelle on rakennettu toimitiloiksi seurakuntakodit, Aroon ja Filppulaan kehohuoneistot.
AU KEAM A N KU V A TTU O M O HAVUNEN

Nummijärven kirkko 1934, arkkitehti Matti Visanti. Hirsirunkoinen kirkko edustaa pohjoismaista klassismia, jonka
muotokieli on klassista ja pelkistettyä. Visanti on luonut valikoiduilla yksityiskohdilla kirkkoon herkän hengen. Num
mijärven kirkko kuten muutkin Kauhajoen kirkot palautuvat muodossaan keskiaikaisen pitkäkirkon yksinkertaiseen,
jylhään perusmuotoon.
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Kauhajärven kirkko 1951, suunnittelija kauhajokelaissyntyinen rkm Jaakko Pelto, laajennus 1980 suunnittelija rkm
Martti Pohtola. Kauhajoen kyläkirkot ovat sympaattisia, pelkistettyjä puukirkkoja. 1900-luvun alusta lähtien kirkkojen
suunnittelu on vähitellen vapautunut tiukoista ilmansuuntasäännöistä. Kauhajärven kirkkokaan ei sijaitse itä-länsisuuntaisesti.

Nummijärven kyläkirkko rakennettiin pitkälti talkootyönä vuonna 1934. Kirkkoon saatiin
uudenaikainen tilaratkaisu, sillä kirkkotilan vieressä samassa rakennuksessa on pieni seurakun
tasali ja keittiö. Hautausmaa perustettiin samassa yhteydessä kirkon viereen. Kirkkopihalle saa
vutaan kirkon länsipäädyssä sijaitsevan sisäänkäynnin kanssa akselissa olevan tapulirakennuksen kautta, ja pihaa ympäröi tuuhea kuusiaita.
Tämä vaatimaton eteläpohjalainen puukirkko oli arkkitehti ja taiteilija Matti Visannille yksi
hänen laajan tuotantonsa läheisimmistä töistä. Nummijärven kyläkirkossa yhdistyvät tilaajien
tarpeet, arkkitehdin oppineisuus ja luomisvoima sekä rakentamisen historia kestävällä tavalla.
Valkoinen kyläkirkko tummine paanukattoineen seisoo myös historiallisessa maisemassa. Iki
vanha Kyrönkankaan kesätie kulkee sen viereltä mäntykankaita pitkin kohti etelää.14Kauhajoella
on kolme valtioneuvoston päätöksellä suojeltua valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäris
töä, Nummijärven kyläkirkko, Hämeenkankaan-Kyrönkankaan tie sekä Hämes-Havunen.
Rakennusmestari Jaakko Pellon suunnittelema Kauhajärven oma pieni kyläkirkko valmistui
vuonna 1951. Hautausmaa on perustettu Kauhajärvelle jo 1937, ja kirkko sijoitettiin sen yhtey
teen. Myös Kauhajärven kaunis kirkko on rakennettu suureksi osaksi oman kylän kirvesmiesten
ja maalareiden voimin ja sen sisustamiseen ovat alueen naiset antaneet merkittävän panoksen.
Vuonna 1980 peruskorjauksen yhteydessä kirkko sai uuden ilmeen ulkoa ja sisältä. Kirkkosali
muutettiin monitoimitilaksi ja sen jatkoksi rakennettiin keittiö ja kerhotila.15
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Helluntaiseurakunnan kirkko sijaitsee Filppulassa, Topeekan varrella. Tämänkin temppelin modernissa ulkoasussa on
viitteitä keskiajalta periytyvästä kirkkorakennusperinteestä.

Helluntaiseurakunnan kirkkorakennus sijaitsee kaupallisen taajaman reunalla Filppulassa.
Sen modernissa ulkoasussa on selvät viitteet keskiajalta periytyvästä kirkkorakennusperinteestä
kuten Kauhajoen luterilaisissa kirkoissakin. Sisäänkäynti on päädyn keskiakselissa, ja sen koh
dalle julkisivuun sijoitettu jyrkkäkattoinen, tumman ruskea elementti muistuttaa keskiajan kirk
kojen jyrkistä paanukatoista. Monen kirkollisen rakennuksen tavoin tämäkin pyhättö on kau
punginosansa maamerkki.
Jehovantodistajien valtakunnansali Otontiellä ja adventtiseurakunnan kirkko Hyypäntiellä
on rakennettu asuntoalueitten yhteyteen ja myös ulkoasultaan asuintalojen mittakaavaan.
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TUOMO HAVUNEN

Kotirintaman sankareille, veteraanien pystyttämä 1998, kuvanveistäjä Reijo Paavilainen. Perheen äiti, pieni lapsi sylis
sään ja tytär vierellään, on juuri saanut suruviestin rintamalta.

Hautausmaat
Kauhajoella on ollut oma hautausmaa ainakin 1600-luvulta lähtien. Jo tuolloin hautausmaa on ol
lut aidattu, ja aitaamisen perinne on jatkunut tähän päivään saakka, vahvistettuna kirkkolakiin.
Hautausmaita on laajennettu ja uudistettu vähitellen. Kirkkotarhaan rakennettiin hautauskappeli
1927, ja sen suunnitteli Matti Visanti.16Hautausmaiden suunnitelmia on laaditutettu nimekkäillä
arkkitehdeilla. Sankarihauta-alueen on suunnitellut 1940-luvulla Viljo Revell, työryhmässä on
ollut myös Keijo Petäjä. Talvi- ja jatkosodan sankarimonumentin suunnitteli kuvanveistäjä Wäi
nö Aaltonen, ja vapaussodan sankarimuistomerkin Paul Aaltonen. Kirkon tornin uudistussuun
nitelma puolestaan tilattiin Oiva ja Kauno S. Kalliolta, tosin ne jäivät toteutumatta.
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Sankarihauta-alue sodissa 1939-1944 kaatuneille on sijoitettu kunniapaikalle pääkirkon sisäänkäynnin viereen. Muis
topatsaan on suunnitellut vuonna 1953 akateemikko Wäinö Aaltonen, taustamuurin arkkitehdit Viljo Revell ja Keijo
Petäjä. Valkoisia puuristejä on kaikkiaan 334.

Hautausmaat ovat arvokasta kulttuuriympäristöä. Monelle ne merkitsevät suurten tunteiden,
kaipauksen ja surun ympäristöä. Kaikille ne ovat kosketus menneeseen. Hautausmaat ovat myös
kauniina, hyvin hoidettuina alueina myös virkistäytymiskohteita, jotka ympäristönä herättävät
kenties toisenlaisia ajatuksia kuin tavanomaisessa puistossa kuljeskelu. Hautakivissä on myös kir
joitettuna ja julkisesti nähtävänä paljon henkilöhistorian yksityiskohtia kuten nimistöä, syntymäja kuolinaikoja, sukulaisuussuhteita ja ammatteja. Hautakivet ja muut hautausmaiden monumen
tit kuvastavat kulttuurimme muistamisen perinnettä ja ilmentävät eri aikakausien tyyli-ihanteita.
Nykyisin Kauhajoella on viisi hautausmaata, joista neljä on luterilaisen seurakunnan. Kirkon
kylällä hautausmaita on kaksi, kirkon alueella ja Vuorenmäessä. Lisäksi Nummijärven ja Kauhajärven kirkkojen yhteydessä on omat pienet hautausmaat. Vapaa-ajattelijoiden hautausmaa sijait
see Hyypässä. Kirkosta eronneet perustivat Rauhanmaan hautausmaan jo 1932.
Pääkirkon ympärillä oleva hautausmaa rajautuu kirkkoon, seurakuntakeskukseen ja taustalla
mutkittelevaan Kauhajokeen. Laaja alue jakaantuu keskenään erilaisiin alueisiin, joiden luonteen
luo puusto, kivimallit ja koot ja niiden ikä. Leveät pääkäytävät ja puukujanteet niiden varrella
jakavat alueita ja jäsentävät kokonaisuutta.
Kirkon lähiympäristö on avointa, ja arvorakennuksella on ympärillään vaatimaansa tilaa.
Kauhajoella sankarihautausmaa on arvokkaalla paikalla heti kirkon sisäänkäynnin vieressä.
1920-luvulla rakennettu hautauskappeli, nykyinen kirkkomuseo sijoittuu myös kirkon välittö
mään läheisyyteen. Niiden jälkeen alkavat puustoiset hautaosastot. Lähimmillä osastoilla varjois
ta tunnelmaa luovat havupuut sekä kaunis, leveä lehtipuukujanne. Tuonnemmaksi sijoittuu laaja
koivulehtotunnelmainen hauta-alue sekä uudemmat avoimet alueet.
Suomalaiset hautaamisen perinteet ovat tuottaneet tunnistettavaa hautausmaamaisemaa.
Arkkuhautauksen perinne on ollut vahva näihin päiviin saakka, vaikka tuhkahautaukset yleisty
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vätkin nopeasti suuremmista kaupungeista käsin. Arkkuhauta-alueilla kivet ovat suurempia kuin
uurna-alueilla, joskin näyttäviä hautamonumentteja tehdään enää ani harvoin.
Kauneusarvojen muutokset näkyvät hienovaraisesti hautausmaillakin. Vanhimmilla alueil
la hautakivien luonnetta luovat huolellisen käsityön jälki, hillityt, tyylikkäät, usein klassistiset
muodot, sekä pysty- ja vaakasuuntaisten kivien vaihtelu. 1960-luvulla alkoi yleistyä vaakasuun
tainen, lähes musta, pelkistetyn suorakulmainen malli. Yhtenäistyvä linja hautakiven valinnassa
on tuottanut toisaalta selkeää ja harmonista, toisaalta yksitoikkoisempaa hautausmaamaisemaa
kuin em. vanhempi perinne.
Nykyään hautausmaat monipuolistuvat vauhdilla. Teollisesti valmistetuissa hautakivimalleissa on saatavana monenlaisia malleja, joiden valintaa pyritään hienovaraisesti ohjailemaan hautausmaasuunnitelmilla. Lohkomista jäljittelevät mutkat ja kurvit kivissä tuovat monimuotoisuutta
kiviriveihin, mutta toisaalta voivat vähentää kokonaisuuden tyylikkyyttä ja harmonisuutta.
Tuhkahautausten yleistyminen on tuonut hautausmaille uudenlaisia alueita, kuten uurnahautausalueita, muistolehtoja ja sirottelualueita. Kauhajoen hautausmaallakin on uurnahauta-alueita,
joilla hautapaikat ja myös kivet ovat arkkuhauta-alueita huomattavasti pienempiä. Tuhkat voi
daan haudata myös uurnalehtoon. Uurnalehtoon haudattujen vainajien muistelupaikaksi raken
nettu muistomerkki palvelee kaikkia hautausmaiden käyttäjiä hiljentymisenpaikkana.

Vanhin osa Kauhajoen kirkon hautausmaasta on muuta aluetta korkeammalla sijaitseva ns. ylämaa, joka on perus
tettu 1800-luvun lopulla. Haudoille tuodaan muistopäivien aikaan kauniita kukkia. Esimerkiksi itsenäisyyspäivänä ja
jouluna hautausmaat loistavat valomerenä, poisnukkuneita muistetaan kynttilöin ja lyhdyin.
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Hautausmaan kirkkoa lähellä olevat osat on uudistettu kirkon palon yhteydessä. Myös sankarihautausmaa on uudistanut kirkon lähiympäristöä, ja joitakin vanhoja hautoja on jäänyt
sankarihautojen alle. Ainakin osa uudistusten alle jääneiden alueiden hautamuistomerkeistä on
siirretty ryhmiksi uudistusalueen reunoille. Näissä ryhmissä on muun muassa koristeellisia uusrenessanssivaikutteisia rautaristejä 1850-90-luvuilta.
Vanhin osa hautausmaasta on kirkon eteläpuolella sijaitseva muuta hautausmaata korkeam
malla sijaitseva niin sanottu ylämaa. Alue on korotettu seurakuntalaisten velvoitetyönä hautauskerrosten lisäämiseksi 1800-luvun lopulla. Vanhimmat hautakivet ovat 1880-luvulta. Tällä van
halla alueella on pääasiassa suuria perhehautoja, ja kivet osat pääasiassa vaakasuuntaisia, suuria,
geometrisia muotoja toistavia hautamuistomerkkejä. Alueella on myös säilytetty sukuhautojen
reunakiviä. Ennen kukkaistutusperinteen syntymistä haudoille ei istutettu välttämättä kukkia
lainkaan, vaan hauta-alue reunustettiin suorakaiteen muotoisilla reunakivillä ja kivikehä täytet
tiin hiekalla. Joskus hautoja koristeltiin monivuotisten kukkakasvien istutuksilla.
TATU SILTANEN

1960-luvulla muodostuneilla hauta-alueilla kivien muoto on yhtenäinen. Varjoista tunnelmaa luovat havupuut sekä
kaunis, leveä lehtipuukujanne.

Vanhimman osan vieressä, lehmuskujanteen ja kuusiaidan rajaamana on hauta-alue, joka al
koi rakentua viereiseltä pellolta varatulle maalle 1930-luvulla. Kivet ovat pienempiä. 1930-luvulla
on ollut suosiossa geometrisen muotoiset kivet, jotka on kuitenkin muotoiltu yläreunastaan kaa
revaksi hillityllä segmenttikaarella tai sen variaatiolla.
Hautausmaa laajentui 1940- ja 50-luvuilla edelleen joen suuntaan viereiselle alueelle, jolle an
taa nykyään ilmeen harvakseltaan istutetut koivut ja suorat hiekkakäytävät. Alueella näkyy edel
leen suurempia sukuhautoja suurempine kivineen ja rivihautoja, joissa on pienemmät hautakivet.
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Vuonna 1965 rakennettu siunauskappeli iltavalaistuksessa, arkkitehti likka Martas. Lasimaa
laus hehkuu voimakkaita värejä.

1960-luvulla rakennettiin hautausmaalle punatiilinen siunauskappeli ajan modernistiseen
tyyliin. Siunauskappelin ja joen väliselle hautausmaa-alueen haudat ovat 1950-1970-luvulta.
Tuolloin kiven koko oli tarkasti määritelty; parihaudalla sai olla 120-130 cm leveä kivi, yhden
haudan levyisellä 60-70 cm leveä kivi. Kaikki kivet ovat tummia, geometrisia, vaakasuuntaisia
kiviä, ja yksilöllisiä yksityiskohtia on vähän.
1980-luvun lopulta alkaen hautausmaan säännöistä alettiin joustaa, ja kivissä alkoi näkyä
enemmän yksilöllisyyttä. 1980-1990-luvuilla erittäin yleinen kivimalli oli vaalea, geometrisen
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Vuorenmaalla on oma, keskushautausmaasta poikkeava ulkoasunsa. Pystysuuntaisia muistomerkkejä, sekä kivisiä
että rautaisia, on kaikilta vuosikymmeniltä. Hautakivet eivät myöskään ole samassa linjassa, vaikka hautarivit ovat, sil
lä kivet on asetettu eri etäisyydelle hautapaikan reunasta. Hautakivirivien pieni epämääräisyys luo alueelle välitöntä
tunnelmaa ja vapaamuotoista rytmikkyyttä.

muotoinen, mutta reunoiltaan lohkottu hautakivi. 2000-luvulle tultaessa yksilöllisyys on entises
tään lisääntynyt. Rivissä on mm. aukkoja lyhdyille, erilaisia esimerkiksi lintu- ja enkeliaiheisia
koristeita, jopa valokuva vainajasta. Myös lohkomattomia ja hiomattomia luonnonkiviä on tuotu
luonnosta hautakiviksi. 2000-luvulta on myös uurnahauta-alue sekä tuhkattujen vainajien muis
tolehdon yhteismuistomerkki.
Haudoille istutetut kukkalajit ovat säilyneet vuosikymmenet samoina. Lajivalintaan on vai
kuttanut epäilemättä paitsi mieltymykset ja tottumukset myös kuivuuden kestävyys ja pitkä ku
kinta. Haudoille tuodaan eniten äitienpäivänä ruusuja ja kesällä pegonioita ja pelargonioita, ve
renpisaroita sekä ahkera- ja uudenguineanliisaa.
Vuorenmaan tunnelmallinen hautausmaa on perustettu vuoden 1892 tienoilla. Aronkylän ja
Harjankylän asukkaat halusivat oman hautausmaan, ja lukkarin metsästä erotettiin lopulta kah
den hehtaarin maa-ala hautausmaaksi. Kunkin talollisen piti tuoda kuusi kuormaa maata hauta
usmaalle, ja tuodulla maalla pintaa nostettiin sopivaksi kerroshautaamiseen. Maan hautauskerroksessa on sekaisin savea, kiviä ja hiekkaa, sillä laatuvaatimuksia ei ollut.
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Vapaa-ajattelijoiden hautausmaa, Rauhanmaa, sijaitsee Hyypässä,
Könnönkylässä entisen Könnön koulun läheisyydessä.

Pappilat ja lukkarin puustelli
Pappilat ovat olleet kauan merkkirakennuksia kulttuuriympäristössä. Ne ovat myös tulleet tu
tuiksi seurakuntalaisten asiointikohteina. Pappiloista virka-asuntoina kuitenkin luovuttiin
1960-70-luvuilla, ja nykyään seurakunnan työntekijät asuvat useimmiten omien mieltymystensä
mukaan yksityisissä asunnoissa.17 Seurakunnan asiointi tapahtuu kirkkoherranvirastossa. Kau
hajoella osa vanhoista pappiloista on tuhoutunut, mutta Äijälän pappila palvelee seurakunnan
kerhohuoneistona.
Kauhajoen seurakunnalla on ollut useita pappiloita, joista ensimmäinen raivattiin 1635 kir
kon läheisyyteen niin sanotulle Ostomaalle. Ostomaa palveli kappalaisten asuntona vielä pitkään
senkin jälkeen, kun Enon kruununtila Aronkylässä hankittiin seurakunnalle 1600-luvun lopulla.
Eno oli toistasataa vuotta lampuotien eli koko tilan vuokranneiden viljelijöiden hallussa. Varsi
nainen pappila tilalle rakennettiin vuonna 1884, ja se päätettiin sijoittaa hieman kauemmaksi
joesta.18Pappilat olivat samalla maatiloja, ja kokonaisuuteen kuului lukuisia rakennuksia. Esimer
kiksi Enon pappilassa oli 1900-luvun alussa toistakymmentä rakennusta, mm. 50 lehmälle tehty
navetta. Enon pappilasta on nykyään jäljellä muutoksia kokenut kivinavetta Aronkylän teolli
suusalueen reunalla.
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Äijälän pappila Pantaneen tien varressa Kalkunmäen laidassa on ollut kirkkoherran, seurakunnan viranhaltijoiden ja
kerhotoiminnan käytössä. Rakennuksen päädyssä on myöhemmin rakennettu tulenkestävä arkisto.

Kauhajoen kappelin itsenäistymispyrkimykset 1800-luvun lopulla johtivat Äijälän pappilan
rakentamiseen, sillä itsenäistyminen edellytti kahden pappilan varustamista.19 Äijälän pappila
valmistui vuonna 1887, ja ulkovuoraus tehtiin 1890. Kirkon luona olleet vanhan pappilan ra
kennukset myytiin uuden pappilan valmistuttua. Äijälän pappilasta on jäljellä päärakennus ja
yksi ulkorakennus. Kokonaisuus on kauniina, julkisessa käytössä olevana kohteena maamerkki
taajaman sivussa.
Korhoskylässä oli Hyypän papin virkatalo vuosina 1948-1961.20 Pihapiirin rakennuksista yksi
toimi rippikoulutupana. Nykyisin rakennukset ovat yksityisen omistuksessa.
1800-luvun alussa kirkon läheisyydessä tien toisella puolella sijaitsi myös lukkarin puustelli.21
Uusi lukkarila, Setälä, rakennettiin 1867-68. Rakennuksen päätyhuone varattiin pitäjäntuvaksi,
kirkon ja kunnan kokouspaikaksi. Puustelli palveli oman aikansa kunnantalona ja koulunakin
neljännesvuosisadan. Rakennus on edelleen paikallaan Topeekan varrella seurakuntakeskusta
vastapäätä, ja palvelee seurakunnan nuorisotilana.

Seurakuntakeskus
1920-luvulta lähtien kirkkojen yhteyteen on rakennettu seurakuntataloja. Aluksi seurakunnan
tilat ovat olleet erillisissä rakennuksissa, mutta 1930-luvulta lähtien kirkkorakennuksen yhtey
teen on rakennettu erilaisia seurakunnan tiloja. Kauhajoen seurakuntatilojen historia asettuu
omalla tavallaan näihin valtakunnallisiin linjoihin. Ensimmäinen seurakuntatalo rakennettiin
kirkon lähettyville 1924.22 Rakennus sijaitsee Topeekan alkupäässä Ollonqvistin kauppakartanoa
eli nykyistä Kotiseututaloa vastapäätä. Sen läheisyydessä olleet kirkkotallit määrättiin vietäväksi
pois. Tallit tulivat ajan myötä tarpeettomiksi ja hävisivät kokonaan.
Nykyinen seurakuntakeskus on valmistunut vuonna 1965, vajaa kymmenen vuotta kirkon
jälkeen. Kaksi vuotta aiemmin oli kirkkovaltuusto päättänyt, että koko seurakuntakeskus, siu
nauskappeli, seurakuntatalo, kirkkoherran pappila ja asuinrakennus rakennetaan samanaikai
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sesti arkkitehti Iikka Martaksen piirustusten mukaan.23 Setälän tontille rakennettiin 1975 Setälänradin rivitalo. 1990 valmistui seurakuntakeskukseen uusi virastotalo Aulis Jääskeläisen
suunnittelemana. Asunnoiksi tehdyissä rakennuksissa on tapahtunut monia käyttötarkoituksen
muutoksia.
Kirkko, hautausmaa ja seurakuntakeskus muodostavat tiiviin sakraalimiljöön, jolla on kes
keinen rooli ydinkeskustaa rajaavana julkisena, näyttävänä kohteena. Kokonaisuus on ulkoasul
taan moderni, mutta kirkon yli 400-vuotinen historia on läsnä paikan hengessä. Siunauskappe
lin ja seurakuntatalon välistä kulkee Heikkilänkylän vanha maantie, joka on säilyttänyt vanhan
maantien mittakaavaa ja luonnetta.

Leirikeskukset
Seurakunnan nuorisotyössä etsittiin uutta leirialuetta 1950-luvun lopulla matalan ja ojitusten uh
kaaman Hiukkajärven tilalle.
Seurakunta saikin ostaa Majaniemen alueen Nummijärven rannalta 1959. Virkistystoiminta
alkoi Majaniemen luonnonkauniilla niemellä vähillä rakenteilla; aluksi alueella oli vain sinne
Hyypästä siirretty riihi ja 1960-luvun puolella hankittiin sauna. Majaniemen päärakennus val
mistui 1971, ja sen jälkeen aluetta on täydennetty rakennus kerrallaan. Majaniemen rakennus
kannan moni-ilmeisyys kertoo rakennusten sanoin, että keskenään erilaiset voivat olla sovussa
yhdessä. Rakennusryhmän vapaamuotoisuus ja kaunis luonto kutsuvat rentoutumaan. Lempeä
rakennusryhmä luonnonkauniissa ympäristössä on piirtynyt monien kauhajokelaisten mieleen
kulttuurimaisemana, joka on tuonut yhteisön yhteen ja vienyt nuoret rippikoululaiset elämän
suurten kysymysten äärelle.

Kirkon, hautausmaan ja seurakuntakeskuksen yhtenäinen alue muodostaa juhlavan sakraalimiljöön osana ydin
keskustaa.
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Pääsiäisvalkea Puskankylässä. Pääsiäisvalkeat ovat loimunneet Suomessa Pohjanmaan lakeuksilla. Eteläisimmät pitä
jät Suupohjassa ovat olleet Karijoki ja Kauhajoki. Tapa on vanha, 1600-luvulta. Peruste valkeille on kahtalainen, ensin
pahojen voimien pelotteleminen ja poisajaminen vahvalla savulla ja toiseksi tulen polttamisella pellolla haluttiin tuh
kan avulla turvata sille parempi sato.

Virkistyksen ja vapaa-ajan ympäristö
Vanhan maatalousyhteiskunnan aikana vapaa-ajan käsite oli vielä jokseenkin outo. Arkeen kuu
lui työnteon ohella kuitenkin myös kokoontumista yhteen virkistymisen ja juhlatilaisuuksien
merkeissä. Kauhajoella varsinkin nuoret kokoontuivat tapaamaan toisiaan ja tanssimaan esimer
kiksi silloilla tai luonnonkauniilla paikalla, kun kotityöt antoivat myöten. Tällaisia tanssipaikkoja
ovat olleet muun muassa Käyränniemi Päntäneellä, Sotkan Siliäkivi, Koskenkylän myllyn kone
huone, Frantinmäki, Lapinluoma ja Persoolakso Nummijärvellä sekä kantosilta Hyypässä. Salatansseja saatettiin pitää myös vaikkapa riihessä. 1920-luvulla kirkonkylän lähellä asuva nuoriso
alkoi kokoontua kylänraitilla. 1960-luvulla puoleensa vetivät kylissäkin kioskit ja baarit. Kylien
yhteisiä pääsiäisvalkeita on pidetty 1950-luvulta lähtien pelloilla.

Nuorisoseurat, maa-ja kotitalousseurat ja pienviljelijäyhdistykset
Nuorisoseurat, maamiesseurat ja pienviljelijäyhdistykset olivat näkyviä vaikuttajia maaseudun
maiseman, maatalouden ja yhteisöjen kehityksessä 1800-luvun lopulta alkaen. Ensimmäinen
nuorisoseura perustettiin Kauhajoelle 1895, maamiesseura 1901 ja pienviljelijäyhdistys 1919.
1900-1940-luvuilla seura perustettiin lähes joka kylään. Yhdistykset rakensivat seuraintaloja ja
urheilukenttiä sekä järjestivät neuvontailtoja ja huvitoimintaa. Seuraintalot olivat vuosisadan al
kupuoliskon keskeisiä vapaa-ajan vieton keskuksia. Maamiesseurat myös veivät maatalouden ke-
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Erkki ja Matti Kalliomäki ovat rakentaneet Nummijärvelle, Ruuhinevalie persoonallisen turvekammin ja saunan oles
kelutiloineen.

hitystä eteenpäin merkittävällä tavalla, sillä ne mahdollistivat koneiden yhteishankintoja ja lisä
sivät viljelijöiden tietoutta mm. uusista viljelymenetelmistä ja viljelykasveista. Seurojen toiminta
oli aktiivista 1960-luvulle saakka, minkä jälkeen monen seuran toiminta muutti luonnettaan tai
loppui kokonaan. Osa seurantaloista on jäänyt autioiksi.
Vuonna 2012 Kauhajoelta voidaan esitellä myös ilahduttavan pitkä luettelo hienoon kuntoon
saatettuja juhlataloja perhe- ja yritysjuhliin, kokouksiin, koulutukseen ja tapahtumiin. Useim
pien juuret ovat maaseudun aatteellisissa yhdistyksissä ja ne on kunnostettu kylissä yhä elävän
yhteisöllisyyden voimin, muutama myös yrittäjän ponnistuksin. Näitä ovat Hangaskylän Metsä
pirtti (raittiusseura Kipinä), Laitasaaren maja (Harjan kyläyhdistys), seurantalo Ilmola (Ikkeläjärven ns.), Onnela (Kainaston ns.), Kotiseututalo (Kauhajoki-Seura), Tapiola (Kauhajärven maaja kotitalousseura), Louhela (Kokon ns.), Salakari (Nummijärven maatalousjärjestö), Nummikos
ken koulu (Nummikosken maa- ja kotitalousseura), Päntäneen nuorisoseuran talo, Sotkapirtti
(Kuntosotka). Päivi ja Lauri Peltola ovat hankkineet ja kunnostaneet lakkautetun Kokon koulun
koulun pito- ja juhlapaikaksi. Erkki ja Matti Kalliomäki ovat rakentaneet Nummijärven Ruuhinevalle persoonallisen turvekammin. Aronkylä kyläyhdistys vuokraa saunamökkiä Ikkelänjoen
varressa. (Suupohjan Kehittämisyhdistys 2010, juhlatalot). Myös useita metsästysmajoja vuokra
taan tilaisuuksien järjestäjille.
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Metsästys- ja urheilumajat
Kauhajokea ympäröivien erämaiden virkistysarvoa on hyödynnetty rakentamalla maisemallises
ti kauniille paikoille yhteiseen virkistyskäyttöön tarkoitettuja majoja. Ne ovat tyypillisesti paikal
lisin voimin suunniteltuja ja toteutettuja hirsirakennuksia, joiden hirret on kerätty talkoilla asian
kannattajilta.
Harjankylässä sijaitsevan Laitasaaren korkean mäen virkistysarvot on huomattu jo 1930-luvulla, sillä sinne rakennettiin näkötorni vuonna 1932. Käyttö lisääntyi 1960-luvulla useamman
seuran voimin rakennetun hiihtomajan ansiosta. Toiminta Laitasaaressa oli vilkasta heti alusta
alkaen, ja se oli Kauhajoen Karhun hiihdon keskuksena 1960-70-luvuilla. Laitasaaren hiihtomaja
on edelleen käytössä lähinnä harjankyläläisten harrastuspaikkana.
Kauhajoen metsästysseura perustettiin vuonna 1930 ja Suupohjan riistanhoitoyhdistys viisi
vuotta myöhemmin ensimmäisenä Vaasan läänissä. Vuonna 1951 Kauhajoelle perustettiin vain
omaa kuntaa käsittävä riistanhoitoyhdistys. 1950-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa pe
rustettiin Kauhajoen metsästysseuran ensimmäiset kyläosastot.
Kauhajoen hirviseurueilla on nykyään alueillaan kahdeksan tasokasta metsästysmajaa ja yh
deksän toinen toistaan parempaa lahtiliiteriä. Ensimmäinen maja valmistui Kirkonkylän alueel
le jo 1945. 1990-luvun lopulla ovat valmistuneet majat Eränummen seurueelle Hämesharjuun
ja Muurahaisten Erämiesten maja. Enää ei metsästäjien toimia vaivaa myöskään kulkuyhteyk
sien puute, sillä kulkuvälineet ovat parantuneet ja metsätiet yleistyneet muuttaen harrastuksen
luonnetta.24

HANNU ISOM ÄKI

Monilla metsästysseuroilla on maja sekä saaliinkäsittelytilat. Nämä sijaitsevat yleensä seuran toiminta-alueen maas
tossa. Kulkuyhteydet ovat hyvät, metsäautotiet ovat käytettävissä. Kuvassa on Kainastolla sijaitseva maja ja kota.
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Huvilat
Suomen vesistöjen rannoille alettiin rakentaa kesähuviloita 1800-luvulla. Huvila-alueita syntyi tuol
loin mm. Turun Ruissaloon, Helsingin ympäristöön
ja Terijoelle kaupunkien varakkaan porvariston
rakennuttamana. Huvilarakentaminen yleistyi kui
tenkin vasta sotien jälkeen 1950-luvulla, kun jäl
leenrakennuksesta oli selvitty.25 Kun 1930-luvulla
Suomessa hankittiin vuodessa keskimäärin 900
uutta huvilaa, 1950-luvulla uusia huviloita hankit
tiin vuosittain jo viisinkertainen määrä eli 4800
uutta huvilaa vuodessa. Ilmiöt heijastuvat myös
Kauhajoen historiaan.
Kauhajoen tiettävästi ensimmäinen varsinainen
kesähuvila rakennettiin 1920-luvulla, kun kauppias
Leander Arvola osti 1,5 ha suuruisen tontin Num
mijärven rannasta, kievarin lähistöllä sijaitsevalta
jyrkältä hiekkatörmältä ja rakensi sille suuren kivihuvilan vuonna 1929. Rakennus on Kauhajoella
ainutlaatuinen, sillä sen rakennusmateriaali, ark
kitehtuuri, ikä ja rakennuksen ja tontin koko ovat
poikkeuksellisia huvilarakentamisessa.

Toijalassa pitkät ajat kauppiaana toiminut Nummijärvellä syntynyt Leander Arvola rakensi kivihuvilan vanhuudenpäiviensä asunnoksi, mutta menetti myöhemmin omaisuutensa ja sitä tietä myös huvilansa. Ylhäältä talosta rantaan
johtaa näyttävä kiviportaikko ja keskeinen tasainen piha rakennusten ympärillä on varustettu tiilireunuksella.
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Nummijärvellä Salakarin kohdalle maanomistaja palstoitti 1958 seitsemän 625 m2 tonttia vieri viereen. Tänään alu
eella on hyvin hoidetut sopivan kokoiset huvilat ja hienot pihat Suupohjan Helmeksikin kutsun järven äärellä. Järven
itärannalla on runsaasti virkistyskäytössä olevia kiinteistöjä yksityisillä ja yhteisöillä.

Huviloita alettiin rakentaa Kauhajoelle laajemmassa mitassa 1950-luvulla. Varsinkin Num
mijärven itärannalle muodostui vuosikymmenessä tiiviitä mökkiyhteisöjä. Ahkerimmin mökkitontteja palstoitti kievarin omistajasuku Lehtiset. Kievarin rantamaat olivat hiekkaisia ja vil
jelyssä huonotuottoisia, joten rantojen heinä- ja perunamaita jouti myydä mökkitonteiksi. Muun
muassa Elma Lehtinen palstoitti vuonna 1958 kievarin kohdalle, nykyisen Salakarin taakse vie
riviereen seitsemän 25x25 kokoista tonttia, ja ensimmäiset mökit valmistuivat jo 1957. Myös kie
varin pohjoispuolelle palstoitettiin tiheään lukuisia pieniä mökkitontteja. Järven pohjoispäähän
ja länsirannalle rakennettiin 1940-50-luvuilla vain yksittäisiä mökkejä, mutta rakentaminen vil
kastui näillä rannoilla 1970-luvulla.
Tiiviistä mökkirykelmistä muodostui nopeasti siirtolapuutarhamaisia yhteisöjä, joissa kesäasukkaat viettivät myös yhteistä aikaa ja sopivat yhdessä tehtävistä tai jaettavista töistä tonttien
rajoilla ja tiealueilla. Rakentajina olivat tuon ajan porvaristo kuten kauppiaat ja pankinjohtajat, ja
naapurit saattoivat olla tuttuja entuudestaan.
1950-luvulla rakennetut mökit ovat lautarakenteisia, harjakattoisia ja pohjapinta-alaltaan
noin 50 m2 suuruisia. Ne ilmentävät 1950-luvun pehmeän pelkistettyä arkkitehtuuria nurkkaan
sijoiteltuine ikkunoineen ja vaakalauta- tai pystyrimavuorauksineen. Osassa mökeistä sauna on
mökkirakennuksessa, osassa se on oma pieni rakennus. Pienet muutaman neliön varastoraken
nukset tonteilla lisäävät rakennetun mökkimaiseman rytmikkyyttä ja korostavat rakentamisen
pientä mittakaavaa.
Rakentamisen ohjaamiseksi ja erilaisten tarpeiden yhteensovittamiseksi Kauhajoen järvien
rannoille laadittiin 1990-luvun alussa rantaosayleiskaavoja, jotka valmistuivat vahvistettavaksi
vuonna 1995. Rakennusoikeutta on kaavoissa jaettu tasapuolisesti 10 % tontin pinta-alasta, enin
tään 120 m2. Kaavojen avulla on pyritty ohjaamaan rakentamista sellaiseksi, että rakentamisen
"maisemakuvaa muuttava vaikutus jää vähäiseksi”.26 Rantakaavoja on laadittu myös mm. Ikkelänjoen varteen.
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Puronvarsimökki Rauhaluoman varrella.

Huviloita on rakennettu rannoille ahkerasti; nykyisin mm. Nummijärven rannoilla on noin
200 mökkiä. Säkkijärvellä kaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja on 64, Ikkeläjärvellä 82. Kunkin
aikakauden mieltymykset näkyvät huviloiden ulkoasussa. Nummijärvi on varsinainen huvilajärvi, sillä sen rannoille on kaavassa osoitettu rakennuspaikkoja huomattavasti tiheämpään kuin
järville Suomessa yleensä. Tontit ja huvilat ovat yleensä pieniä. Järveltä käsin puuston seasta pil
kottavat huvilat rytmittävätkin rantamaisemaa joka suuntaan. Ikkelänjoen varren huvilatonteilla
sitä vastoin saavuttaa yllättäen erämaista tunnelmaa kohisevien koskipaikkojen äärellä. Mökkipaikkoja on myös maatalousmaiseman keskellä jokivarren rantapuuston suojissa mm. Hyypässä.
Vapaa-ajan rakennuksia Kauhajoella on myös järvien ja jokien rantojen lisäksi ns. kui
valla maalla. Ne sijaitsevat ympäri pitäjää, metsissä, kuivilla kankailla, mahdollisesti jonkin
puron äärellä.
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Urheilun maisema
Urheiluharrastaminen kylien aktiivi-ikäisten yhteisenä ajanviettotapana kasvatti suosiotaan
1800-1900-lukujen vaihteessa. Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran urheilutapahtumat ylsivät Kau
hajoellekin jo 1890-luvulla.2/ Vuonna 1895 perustettu oma nuorisoseura ja vuonna 1910 perustet
tu urheiluseura, Kauhajoen Karhu, edistivät aktiivisesti urheiluharrastuksen yleistymistä.
Urheilu alkoi saada sijaa myös kulttuurimaisemassa, kun urheilukenttiä perustettiin seuran
talojen yhteyteen. Kirkonkylällä urheilukilpailuja pidettiin 1910 luvulla Rientolan (nyk. Räimiskä) ”kupuraisella kentällä” tai jonkun urheilusta kiinnostuneen talollisen, kuten Korpi-Aron ja
Marttilan pihamaalla.28 Urheilulajeina olivat tyypillisesti yleisurheilulajit sekä pesäpallo. Val
kaman kyläosasto eli etunenässä urheilupaikkojen rakentamisessa. Sillä oli oma urheilukenttä,
juoksurata ja jopa vuokrattu huoneisto vuonna 1916.29 Aronkylän urheilukentän vihkiäiskilpailuissa 1932 juoksi Hannes Kolehmainen. Kirkonkylän nykyisen keskusurheilukentän vihkiäiskilpailut järjestettiin lähes puoli vuosisataa myöhemmin, elokuussa 1978.30
KA U H A JO KI-SEU R A N ARKISTO

Aronkylän urheilukentän vihkiäiskilpailuissa 1932 oli mukana Hannes Kolehmainen, neljän kultamitalin voittaja Tuk
holmasta 1912. Kentän avajaisissa hän juoksi pitäjän miehistä koottua joukkuetta vastaan. Eräs isäntämies totesi Han
nekselle, jolla oli pitkä, matala askel: "Muuten tykkään tyylistäs, mutta pidät jalkojas takana liian kauan".

Urheilua harrastettiin seuraintalojen sisätiloissakin, mutta vähitellen urheilupaikoiksi alet
tiin rakentaa tai hankkia kenttien ohella myös nimenomaan urheilua varten tarkoitettuja raken
nuksia. Karhu hankki ensimmäisen urheilutalonsa vuonna 1916 yhdessä raittiusseuran kanssa,
mikä oli huomionarvoinen ja epätavallinen voimanponnistus tuohon aikaan. Siitä todettiin:
”vain harvat seurat maassamme voivat sellaisella ylpeillä”.31 Suojeluskuntataloksi Aronkylään v.
1932 rakennettu yhteistalo siirtyi Karhun omistukseen urheilu- ja harjoitustilaksi 1959.32 Raken-
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nus peruskorjattiin vuonna 1960, jolloin nimi muuttui urheilutaloksi. Laitasaaren hiihtokeskus
Harjankylään rakennettiin vuonna 1965.33 Ulkoisesti vaatimattomia, mutta urheiluharrastuksen
näyttämöinä merkityksellisiä ovat olleet myös pienet painikämpät kylissä. Painikämppiä on ollut
muun muassa Kainastolla ja kirkolla.
Kauhajoen taajaman tiivistyessä ja väkiluvun kasvaessa tarve liikuntaharrastuspaikkojen
rakentamiselle alkoi kasvaa. Uimahalli rakennettiin joen partaalle vuonna 1970. Sen sai uuden
vuosituhannen hengen mukaisen ulkoasun laajassa uudistuksessa, joka valmistui vuonna 2000.
Joen varteen keskustaajaman ytimen tuntumaan kasvanut vapaa-aikakeskus on varsin moni
puolista aktiiviharrastamisen kulttuurimaisemaa. Alueen monet toiminnat sijoittuvat kaupun
kirakenteen ja jokivarren viheralueiden lomaan siten, että kokonaisuus näyttää taajaman suun
nasta houkuttelevalta ja pienimittakaavaiselta. Alue palvelee niin sisä- kuin ulkoharrastamista.
Uimahallirakennus Virkku ja nuorisotalo Räimiskä muodostavat alueen rakennetun ytimen.
Niitä ympäröivät hoidetut puistoalueet, joille sijoittuvat liitokiekkogolfrata, skeittipuisto ja tenJU SSI K LE EM O LA

Kauhajokicup- turnauksessa keväällä ja Messucupissa syksyllä jalkapallokentillä on vipinää, kun yli sata joukketta ottaa mittaa toistaan. Kuva on Messucupista 2009, jolloin P99-joukkueessa pelasivat vasemmalta Mirko Lepistö,
Eero Kauppinen, Lucas Mäki, Petri Hakola, Juuso Soinila, Miio Ohlgren, Ville Rantee, Markus Rajamäki, Juho Tuomis
to, Matias Haapaniemi, Tufan Korkmaz, Mikko Pääkkönen, Matias Kalliomäki, takana valmentajat Jouni Miettinen
ja Ali Korkmaz.

niskenttiä. Joen ylittävältä sillalta voi katsoa pittoreskia maisemaa. Pesäpallokenttä, urheilukenttä
ja kuplahalli ovat keskustan suunnasta lähes huomaamattomia. Kenttien ja hallin roisimpi, yksin
kertaisempi ja edellistä avarampi maisema pysäköintialueineen ja jalkapallokenttineen avautuu
taajaman reunan puolelta, Kenttätieltä.
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Sotkan erittäin monipuolisessa liikunta-ja kulttuurikeskuksessa on myös laskettelurinne hiihtohisseineen. Harrastus
paikat useita eri lajeja varten on pääosin rakennettu innokkaiden vapaaehtoisten toimesta.

Sotkan ulkoilu-ja urheilukeskus
Kirkonkylän itäpuolella olevalla Sotkankalliolla on kokoonnuttu vapaa-ajan viettoon jo pitkään.
Sotkan Siliäkivi on ollut nuorison kokoontumis- ja tanssipaikka 1900-luvun alusta saakka.
Liikunta- ja virkistyspalvelujen syntyminen ajoittuu 1970-luvun alkuun.34Silloin perustettiin
Kunto Sotka Ry, jonka toimesta kehittäminen aloitettiin.35 Muutaman vuosikymmenen aikana
alueelle on muodostunut erittäin monipuolinen liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjonta. Lasket
telurinne ja hiihtohissi sekä iso hirsinen ravintolarakennus saatiin ensin. Myöhemmin on tullut
valaistut maastohiihtoradat, kiintorastiverkosto, moottoriurheilua varten rallicross- ja mikroau
torata sekä speedwayrata. Nykyaikainen ampumahiihtostadion, eri aselajien ampumarata, suuri
metsästysmaja ja erinomainen kesäteatteri ovat viimeisimmät valmistuneet kohteet. Myös ratsas
tajat voivat liikkua maastoon muodostuneita reittejä pitkin. Liikunta ja muut paikat on pääosin
toteutettu alan innokkaiden harrastajien talkootyönä.
Sotkan palvelut piiloutuvat hyvin tasaiselta pellolta nousevaan korkeampaan maastoon. Puus
to antaa suojaa niin, että Kirkonkylästä käsin näkyy vain laskettelurinne valoineen. Liikunta- ja
kulttuurikohteet ovat toisiltaankin suojassa.
Mainittakoon, että Sotkan historiaan kuuluu muun muassa tilattoman palkollisväestön asu
tus 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Nyt kolmannen vuosituhannen alussa Sotkan rinteisiin on
keskuksen läheisyyteen rakennettu uusia omakotitaloja hyvine näköaloineen.
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HeikkiTaimi

SOTKAN KEHITTÄMISEN LIIKKEELLE LÄHTÖ KAUHAJOEN NUORISOSEURAN MAAN OSTO SOTKAN ALUEELTA
Sotkan alue Kauhajoen Kirkonkylän läheisyydessä on vanhastaan ollut erityisesti nuorison kiinnostuksen
kohteena. Kesäiltaisin Sileäkivellä viihtyi nuoriso toistensa tapaamisen ja tanssin innostamana. Myös paikan
liikunnallinen rooli on vanha. Esimerkiksi Suupohjan Maatalousoppilaitoksen hiihtokilpailut 1920-luvulla jär
jestettiin aina laskiaistiistaisin. Kilpailun lähtöjä maali oli koululla. Latu kulki koululta joen yli Sotkaan. Siellä
oli kierrettävä Sileäkivi, jonka jälkeen palattiin koululle.
Kauhajoen Nuorisoseura omisti 1960-luvulla neljäsosan Kunnallistalosta. Omistus oli peräisin talon al
kuajoilta saakka. 1960-luvulla Kauhajoen kunta osti Kunnallistalon muilta osakkailta niiden osuuden. Myös
Nuorisoseura myi oman osana. Seuran toiminta oli sodan jälkeen hiljentynyt. Toimintaa ei ollut, kokouksia
kaan ei pidetty.
Nuorisoseuratoiminnassa voimakkaasti aina valtakunnan tasolla saakka mukana ollut Antti Latva-Pukkila
sai tietää 1970-luvun alkupuolella lehdessä julkaistun ilmoituksen perusteella, että Sotkan alueella Pukkilan
kaan ja Sotkantien välissä oli myytävänä Kauppisen perikunnan omistama noin 2 ha:n maa-alue. Perikun
nassa oli kahdeksan osakasta. Perikunnan edustajana asiaa hoiti kirvesmies Eeli Kenttä, joka oli naimisissa
Kauppisen vanhimman tyttären Senjan kanssa.
Latva-Pukkila muisti, että Kauhajoen Nuorisoseuralla oli Kunnallistalon osuudesta saatuja varoja. Hän
meni perikunnan edustajan puheille tiedustellen, onko tarjouksia tullut. Hän sai tietää yhden Hyypästä
tulleen tarjouksen olevan olemassa. Kenellekään etukäteen puhumatta Latva-Pukkila teki seuraavan tarjo
uksen: Kauhajoen Nuorisoseura tarjoaa 4500 markkaa ko. maa-alueesta sillä olevine rakennuksineen. Vielä
Latva-Pukkila ilmoitti, että jos Nuorisoseura ei kauppaa hyväksy, hän itse tulee siinä tapauksessa ostajaksi.
Perikunta hyväksyi Latva-Pukkilan tarjouksen. Kauppakirja Nuorisoseuran nimiin tehtiin pääsiäislauantaina. Siinä vaiheessa piti saada Nuoriseuran virallinen allekirjoitus. Esiin haettiin viimeisen johtokunnan kak
si jäsentä, joiksi löytyi puheenjohtaja Alpo Peltonen ja sihteeri Alli Hautala.
Sen jälkeen pidettiin Nuorisoseuran yleinen kokous. Siinä hyväksyttiin maan ostaminen Nuorisoseuralle.
Paikalla oli vain muutamia seuran jäseniä. Kunnallistalon kaupasta saatu kauppahinta oli talletettu pankkiin.
Sen aikainen talletuskorko ylitti parhaimmillaan runsaasti yli 10 %. Kauppisen perikunnan maakauppa tuli
maksetuksi melkein talletuksen koroilla.
Jonkin aikaa kaupan hyväksymisen jälkeen nuorisoseuraväen piirissä heräsi arvostelua kauppaa kohtaan.
Kritiikki ei kuitenkaan johtanut yhtä keskustelutilaisuutta pitemmälle, kauppa oli tehtyjä maa ostettu.
Jo ennen alueen ostoa Sotkankallion aluetta oli esitelty eri henkilöille. Siellä hiihteli Latva-Pukkilan opas
tamana mm. uusi kunnanjohtaja Jouko Virtanen. Muistetaan, että vain jäniksen jäljet valkoisella hangella
olivat merkkinä neitseellistä talviaikaa nukkuvasta paikasta.
Oston jälkeen Latva-Pukkila kutsui Kauppisen mökille kunnan edustajia ja muiden tahojen edustajia
neuvottelemaan Sotkan alueen kehittämisestä. Mukana oli ainakin kunnanjohtaja Jouko Virtanen, kunnaninsinööri Antti Mäkinen ja rakennusurakoitsija Arvo Tuunainen. Tuossa neuvottelussa päätettiin koota toi
mikunta asiaa varten. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin asemamies Reino Myllymäki ja jäseneksi Antti
Mäkinen, Antti Latva-Pukkila ja Arvo Tuunainen.
Toimikunnan toimesta Kauppisen mökki peruskorjattiin. Jyllinkosken Sähkö Oy lahjoitti rakennukseen
sähköliittymän. Sen lisäksi rakennus sai vesijohdot, viemärin ja takan. Tuunaisen rakennusliike lahjoitti ma
teriaalin näkötornia varten. Nämä rakennustyöt teetettiin työllisyystyönä, jolloin palkkakustannukset tulivat
valtiolta.
Sen jälkeen alkoikin voimakas Sotkan liikuntakeskuksen rakentaminen. Liikunnan harrastajat useine
eri järjestöineen ottivat tehtäväkseen rakentaa omat harrastuspaikat. Kökköväkeä oli paljon, ilman heidän
osuuttaan ja intoaan, Sotka olisi alun perin ollut huomattavasti vaatimattomampi.
Laskettelurinteen tekijät uurastivat ahkerasti. Tiedetään, että eräs innokas lainasi veljensä traktorin. Kii
reisenä kesäaikana kone oli saatavilla vain lepopäivinä. Sen vuoksi lainaaja siirsi maata koko juhannuspäivän.
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TEATTERI KAJO, JUKKA OPAS

Teatteriharrastus on vanha kauhajokelainen kulttuurimuoto. Mukana olevien ponnistelujen ansiosta Sotkaan
on saatu hyvät kesäteatterin toimintatilat, mm. yleisölle katettu katsomo. Kuvassa Kauhajoen Nuorisoseuran
teatteri Kajo esittää v. 2009 näytelmää "Tankki täyteen".

Nuorisoseura ryhtyi rakentamaan kesäteatteria Sotkaan Kauppisen perikunnalta ostetulle alueelle. Tänä
päivänä Kauhajoen Nuorisoseuran kesäteatteri on ulkoisilta puitteiltaan erittäin hyvä. Katettu katsomo ja
muu rekvisiitta on erinomaisessa kunnossa. Kauhajoen Nuorisoseuran esittämät näytelmät ovat korkeaa ta
soa ja ne ovat saaneet yleisöltä kiinnostuneen vastaanoton.
Muutama vuosi Nuorisoseuran kaupan jälkeen urakoitsija Toivo Kuusisto myi Kauhajoen Karhu ry:lle vä
hän suuremman maapalstan. Se sijaitsi sopivasti Nuorisoseuran ostaman maa-alueen itärajalla rajanaapurina
Sotkan liikuntakeskuksen perustaminen ja sitä seurannut ensimmäinen kehitysvaihe tapahtui Kauhajoen
voimakkaan kasvun aikana. Isoja yrityksiä perustettiin paikkakunnalle. Väkeä muutti kylistä keskustaan ja
muualta tuli tänne runsaasti uusia työntekijöitä. Kaikilla riitti innostusta vapaa-ajan liikuntapalvelujen raken
tamiseen.
Monen alkuvaiheessa mukana olleen on myönteisesti yllättänyt se, miten nopeasti ja miten monipuoli
seksi Sotkan alue parissa vuosikymmenessä kehittyi. Kehitys jatkuu edelleen.

Talousneuvos Antti Latva-Pukkila kertoi edellä olevan 11.12.2011 päiväkahvilla Valkoisessa Puussa.
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Tanssilavat, Kauhajoen Kasino
Parhaimmillaan Kauhajoella on ollut lukuisia tanssilavoja, ja tansseja on järjestetty myös seurain
taloilla. Nykyisin lavoja, joilla järjestetään kesäisin tansseja, on kaksi.
Jokimaan tanssilava rakennettiin 1932 luonnonkauniille paikalle Päntäneenjoen mutkien ja
jokivarren kasvillisuuden suojiin. Tanssilavan aluetta rajaava joki, matala, polveileva rakennus
massa ja puuston lomaan sijoittuvat ulkoalueet penkkeineen luovat alueelle intiimin tunnelman.
Lava on peltojen ympäröimänä, kaukana suurista liikenneväylistä ja tiiviistä asutuksesta, joten se
tarjoaa kävijöilleen varsinaista maalaisromantiikkaa.
Se on valtakunnallisen tanssikalenterin mukaan yksi vanhimmista samalla paikalla toimi
neista lavoista. Kokonkylän pienviljelijäyhdistys, kylän nuorisoseura ja Kauhajoen Karhu pyö
rittivät tansseja vuosikymmeniä. Hiljaisemman kauden jälkeen Kauhajoen VPK puhalsi lavan
uuteen hehkuun 1990-luvulla. VPK järjestää edelleen kymmenet tanssit Jokimaassa kesäisin.36
Kauhajoen Karhu rakensi oman tanssilavan kirkonkylän taajaman tuntumaan Filppulanniemelle vuokramaalle vuonna 1954.37 Tavoitteena oli tuolloin rakentaa muodoltaan muista tanssi
paikoista erottuva paviljonki, ja päädyttiin siten pyöreään muotoon. Rakennus lienee ollut val
mistuttuaan maakunnan suurin katettu lava. Niin rakennuksen kuin maa-alueen koko kuitenkin
kasvoi vielä tuon jälkeen useiden laajennusten ja remonttien tuloksena. Vuonna 1976 Kasinolla
järjestettiin Kauhajoen ensimmäinen disco.38 Ulkomaisemaan on luonut elämää markkinat, joi
ta on järjestetty Kasinon ulkoalueella 1975 alkaen. Kevätmarkkinat ovat siirtyneet jo aiemmin
ja kesämarkkinatkin 2012 Kasinon hiekkakentiltä keskustaan, jossa markkinamyyjät vahaavat
Sööpärin torin lisäksi Kartanontien ja parisataa metriä Topeekaa.
Kasinon kulttuurimaisemalla on ollut vilkkaat ja hiljaiset kautensa. Lava ympäristöineen
on painunut monen sukupolven muistoihin jännittävien kohtaamisten ja tunteikkaiden hetki
en tapahtumapaikkoina. Mielikuvamaisemaan Kasinosta kuuluu hämärä, autorivistöt, ihmisten
epäsäännölliset ryhmät, pimeässä loistavien valojen tuoma tunnelma ja musiikki, tai vastaavasti
markkinakojujen eloisat rivistöt ja ihmisvilinä. Autiona ja hiljaisena tapahtumia odottava Kasino
ikään kuin häviää maisemasta palatakseen siihen takaisin musiikin ja toiminnan kutsumana.

Kauhajoen Kasino on koonnut nuorisoa tiivistunnelmaisiin illanviettoihin jo useamman sukupolven ajan.
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GOLF-AUKEAMIEN KUVAT TATU SILTANEN

Botnia Golfin golfkenttä
Botnia Golfin kenttä sijaitsee Korpikylässä, kymmenen kilometriä Kauhajoen keskustasta. Ken
tän hoidettu puistomaisema on suojassa suurmaiseman väyliltä ja näkymäalueilta, ja kumpuileva,
60 hehtaarin laajuinen, intensiivisesti hoidettu maisema paljastuu kokonaisuudessaan vain ken
tällä kuljeskelemalla. Kentän yhteydessä on väylien lisäksi harjoitusalueet, ruohorange, putti- ja
chippiviheriö, vuonna 2009 valmistunut klubitalo sekä sauna- ja pukuhuonetilat erillisessä ra
kennuksessa.
Nykyisin 18-reikäinen kenttä on lukuisia golfkenttiä Suomeen suunnitelleen arkkitehti Kosti
Kurosen suunnittelema. Kentän rakentaminen aloitettiin vuonna 1988 vuoden valmistelun jäl
keen kolmen perustajaosakkaan, Antti Uusi-Kyynyn ja Heikki ja Matti Rantamäen kotitilojen
maille. Kentän muotoilussa on hyödynnetty Korpikylän peltoalueiden vaihtelevia maastonmuo
toja ja puroja, joita muokattiin kentän rakentamisvaiheessa verrattain vähän. Alueella sijaitsevat
kolme puroa valjastettiin palvelemaan kentän vesielementteinä, ja lammet rakennettiin puroja
patoamalla. Kentän kasvillisuus on pääasiassa alkuperäistä puustoa, jota on täydennetty koivuistutuksilla. 9-reikäinen, 35 hehtaarin laajuinen kenttä otettiin käyttöön vuonna 1989. Kentän
laajentaminen 18-reikäiseksi aloitettiin vuonna 2003. Laajennettu täysimittainen kenttä otettiin
käyttöön kaksi vuotta myöhemmin.

Korpikylän kumpuilevien peltoalueiden maatalousmaa on kokenut ylennyksen intensiivisesti hoidetuksi puistomaisemaksi vapaa-ajan alueeksi. Golfkentät jäljittelevät usein ihanteellisen pastoraalimaiseman mielikuvaa hoidettuine
kumpuilevine nurmineen, puuryhmineen ja vesiaiheineen, niin myös Kauhajoen kenttä. Karjan ja paimenien sijasta
tähän maisemaan kuuluu oleellisena osana kentällä kulkevat pelaajaryhmät.
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PENTTI KAKKORI

Ravit heinäkuussa 1977 Kauhajoen raviradalla, katsomoja torni ovat käytössä.

Ravirata
Kauhajoen hevosjalostusyhdistys perustettiin vuonna 1924, kun hevosjalostus ja -urheilu kasvat
tivat suosiotaan. Sotien jälkeen yhdistys ryhtyi puuhaamaan Kauhajoelle ravirataa, joka raken
nettiin talkoilla 1951.39Rata raivattiin taajaman lähelle tasaiselle metsäalueelle, jonka yhdistys oli
hankkinut omistukseensa lainarahalla. Radan pohjaksi tuotiin kuormakaupalla hiekkaa. Rata oli
valmistuttuaan 1950- ja 60-luvuilla Suomen parhaita raviratoja hyvin rakenneltuine 1000 metrin
ratoineen, katsomoineen ja tuomaritorneineen.
Kauhajoen moottorikerho järjesti raviradalla maarata-ajoja SM-, PM- ja jopa EM-tasolla. Ki
soja seuraamassa saattoi olla parhaimmillaan 6000 katsojaa. Jap-moottoripyörien meteli ja risiiniöljyisen pakokaasun katku innosti monia sen ajan pikkupoikia kurvailemaan kylien raitilla
tuohesta tehdyt päristimet polkupyöriensä pinnoissa. Raviradan keskelle tehdyllä niin sanotulla
pikkuradalla ajettiin speedway- ja jäärata-ajoja. Moottorikerhon toiminta kilpailuineen siirtyi
Sotkaan vuoden 1980 jälkeen.

308

TATU SILTANEN

m

Vanha ravirata on herännyt uuteen eloon tarjoten hiljalleen lisääntyvälle katsojajoukolle viihdettä melkeinpä luon
non helmassa.

Toiminta hiipui raviradalla 1980-luvun vaihteessa 16 vuodeksi, ja rata pensoittui hoitamattoma
na. Katsomot ja tuomaritorni purettiin, ja yhdistys suunnitteli myyvänsä radan. Vuonna 1994
aloitettiin uusi kehittäminen, ja rata kunnostettiin kesäharjoitusradaksi. Ravikilpailujakin alet
tiin taas järjestää kerran kesässä. Hevosurheilutoiminta elää ydinkeskustan tuntumassa vielä
2010-luvulla.
Kauhajoella ravirata on tiiviissä yhteydessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen, kun oma
kotitaloasutus on vähitellen levinnyt radan välittömään lähiympäristöön. Avoin, aitaamaton rata
näkyy ympäröiville asuinalueille ja sen käyttäjät tarjoavat arkiviihdettä lähiympäristön ihmisille.
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YLÄKUVA MARKKU HAAPAMÄKI, ALAKUVA JUSSI KLEEMOLA

Leirintäalue
Kunnat alkoivat 1950-luvulla varata sopivia
paikkoja lisääntyvän telttamatkailun tarpei
siin. Kauhajoella paras paikka oli Nummijär
vi, jonka kuiva hiekkakangas, kaunis männik
kö ja hiekkarannat olivat oivallinen paikka
matkailukäyttöä ajatellen. Kaikki Nummijär
ven parhaat elementit olivat edustettuina jär
ven kaakkoiskulman valtionmaalla. Siitä kun
ta teki valtion kanssa vuokrasopimuksen noin
neljän hehtaarin leirintäalueeksi. Myöhemmin
aluetta on tuntuvasti laajennettu.
Vuokramaalle rakennettiin aluksi keitto
katos, kioskirakennus ja uimakopit rantaan.
Tehtiin yleissuunnitelma, jossa todettiin pai
kan sopivan kuntalaisten virkistyspaikaksi, ja
sillä todettiin olevan edellytykset tunnetuksi
lomailu- ja leirintäkeskukseksi.
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Nummijärven leirintäalueella ovat moottoripyöräilijät kokoontuneet alkukesän tapahtumaansa jo monena vuonna.
Ensimmäinen rakennelma, pieni vieraiden vastaanottotoimisto, tehtiin valtiolta vuokratulle alueelle 1965. Sen jälkeen
kehitystyötä on jatkettu pyrkien tarjoamaan tulijalle viihtyisä, virkistävä oleskeluympäristö ja palvelut.
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IRMA NIEMISTÖ

Mieleen jäävää kesäistä iltatunnelmaa Nummijärvellä.

Vuosikymmenten mittaan leirintäalue on menestynyt hyvien vuokraisäntien käsissä, ollut
välillä tuuliajolla ja kunnan vetäytyessä töitä on tehty kökällä yövalvontaa myöten. 1980-luvulla
Nummijärven ja Nummikosken aktiivit ottivat aloitteen haltuunsa, ja suuri uudistushanke toteu
tettiin. Kun vielä onnistuttiin saamaan aikaansaava ja pidetty yrittäjä, nousi leirintäalue uuteen
kukoistukseen.
Vaikka alue alkaa olla taas uudistusten tarpeessa, on tuo 1980-luvun ponnistus kantanut näi
hin päiviin. Leirintäalueesta on tullut ja se on edelleen kohtaamispaikka monine toimintoineen.
Rannassa on kaksi saunaa, neljä korkeatasoista mökkiä ja muita mökkejä, sähköistetty asunto
vaunualue, lasten leikkikenttä välineineen, päärakennuksessa toimii ruokailu- ja pitopalvelu. Lei
rikoululaiset, illanvietot ja muut tapahtumat nostavat alueen vilkkaaseen eloon muulloinkin kuin
Nummirockin viikolla.
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Mattilan eli Kiruskosken mylly oli Kainastonjoessa noin kilometri ennen joen yhtymistä Kauhajokeen. Mylly oli aloit
tanut toimintansa jo 1700-luvulla. Kainastonjoen perkauksen takia 1950-luvun lopulla myllyn pato piti poistaa ja näin
laitoksen historia päättyi.

Teolliset maisemat
Teollisuuden varhaisen vaiheen jäljet Kauhajoen maisemassa
Ensimmäiseksi teollista säväystä Kauhajoen maatalousmaisemaan toivat myllyt 1660-luvulta läh
tien. Myllyt olivat yleensä pieniä ja niitä oli jokien ja luomien koskipaikoissa. Lauhavuoresta lou
hittiin myllynkiviä ennen teollisesti valmistettujen myllynkivien tuloa. Kauhajoella oli vuonna
1845 peräti 21 yhden kiviparin myllyä. Tarpeiden kasvaessa laitteistoja uusittiin tehokkaammiksi,
ja 1800-luvun lopussa Kauhajoella toimikin jo seitsemän teollisuuslaitoksena verotettua myllyä.40
Sahoja alettiin perustaa 1880-luvulla, kun puun arvo nousi.41 Monet sahat perustettiin van
hojen myllyjen rinnalle, ja kilpailun kiristyessä perustettiin myös höyrysahoja sekä höyläämöjä.
Kauhajoelle rakennettiin 1800-1900-lukujen vaihteessa lähes parikymmentä sahaa, joista sa
manaikaisesti toimi kymmenkunta. Sahoilla kävi kuhina vain vuolaiden kevätvirtojen aikana,
mutta silti niistä tuli merkittävä lisätulonlähde talonpojille.42
Sahoilla oli muutakin vaikutusta kulttuurimaiseman kehitykseen kuin sahamiljöiden synnyt
täminen. Metsät avartuivat voimakkaan tukkipuun hyödyntämisen vuoksi, vientiin myydystä
sahatavarasta sadut lisätulot mahdollistivat suurempien rakennusten rakentamisen ja sahatava
raa saatettiin käyttää enemmän omien tupien vuoraamisessa. Vanhoissa kuvissa näkyy myös lau
dasta tehtyjä aitoja, joten ilmeisesti sahatavaraa on raaskittu käyttää pihapiirin aitaamiseenkin.
Kauhajoella on kunnan maatalousvaltaisuudesta huolimatta alkanut kehittyä merkittävää
pienteollisuutta jo 1910-luvulta lähtien. Sähkövoimaa on saatu omista lähteistä jo 1920-luvulla
muun muassa Kainastolla (polttoaineena turve) ja Koskenkylässä (koskivoima). Pienimuotoinen
teollinen toiminta saatettiin alkuun sivukylissä aktiivisten paikallisten talonpoikien yhteistoi
mintana. Esimerkiksi Kainastolla Polttoturve-Pehkutehdas aloitti toimintansa 1918, Koiviston
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Luomankylään Survonevalle perustettiin 1926 turvevoimala sähkön saamiseksi. Virtaa jaettiin alueen tuotantolaitok
sille ja myös kyläläisille. Nyt komean voimalan katveessa järjestetään mm. autonrakentajien rompepäiviä.

korpputehdas 1927 ja Perunajauhotehdas 1937. Survonevalle perustettiin vuonna 1926 (kylälle)
sähköä tuottamaan turvevoimala. Koskenkylän myllyjä saha aloittivat toimintansa 1919, ja an
toivat aimo sysäyksen Koskenkylän kehittymiselle vireäksi kyläkeskittymäksi sähkövaloineen.
1930-luvun alussa perustettu Pajulahti Aronkylässä kasvoi vireästi lähes 100 miehen tehtaak
si. Yrityksessä oli kehitetty viljankuivauskaappi, jolla oli hyvä kysyntä, pian myös viljanlajittelija
ja silppuri. Pajulahti sai pian kilpailijoita. Turjankylään perustettiin Kuivaaja Oy Jyvä, ja Aronkylään Armas Havusen ja Kokonkylään Iisakki Peltosen yritykset. Kauhajoen asemalta ja Kainastolta lähti joskus jopa kymmeniä vaunulasteja kauhajokista teollisuustuotantoa ympäri Suomea.
Tästä on Kauhajoen tehdasteollisuus varsinaisesti lähtenyt alkuun. Sotien jälkeen Jyvällä valmis
tettiin korkeata metalliteollisuuden jalostusastetta edustavia karstauskoneita, Jyvä ja Pajulahti
villankehruukoneita. Kehruukoneiden valmistuksen loputtua kehitettiin Jyvä Oy:llä vielä pitkäl
le automatisoitu voin paloittelu- ja pakkauskone. Jyvän toiminta loppui 1960-luvulle, Pajulahti
jatkoi turvekoneitten parissa 1980-luvulle. Teollisen toiminnan vuosia yritykselle kertyi yli 50.43
Suuri osa Kauhajoen nykyisistä teollisista yrityksistä onkin saanut alkunsa sivukylillä yksi
tyisissä pienissä verstaissa viritellystä pienimuotoisesta toiminnasta. Erityisesti Kauhajoella ku
koistavalla huonekaluteollisuudella on juuret taajaman läheisissä sivukylissä. Moni 1900-luvun
ensimmäisistä ja vuosisadan alkupuolella paikallisesti merkittävistä teollisista laitoksista on kui
tenkin jo lopettanut toimintansa. Maisemassa on kuitenkin edelleen merkkejä varhaisista teol
lisuuden vaiheista. Huolella vaalittu mylly on Nummijoen Särkikoskessa, Knuuttilan myllypato
ja myllytupa uimahallin kohdalla on kunnostettu, Pakkolankoskessa Ikkelänjoella on myllytupa
kunnostettu kesäkäyttöön, Koskenkylän sahat ovat toimineet usein myllyjen yhteydessä. Välillä
autioksi jäänyt Kauhajoen Sahan laaja teollisuusalue on saanut käyttöä myös uudelleen kehitty
vän taloteollisuuden toimipaikkana. Pajulahden viimeisin halli Aronkylässä on uuden yrittäjän
käytössä, Jyvä Oy on maisemasta kadonnut, Kainaston perunanjauhotehtaan rakennuksella on
varastokäyttöä.
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Aronkylän teollisuusalue sijaitsee muusta kaupunkirakenteesta erillään, omana kokonaisuutenaan. Oy Strömberg
Ab:n liesitehtaan perustamisella oli ratkaiseva merkitys teollisuuskylän kehittymiseen silloin ja edelleenkin.

Teollisuusalueet
Varsinaisia taajamanläheisiä teollisuusalueita alettiin perustaa Kauhajoelle 1960-luvulla, kun
kunta ryhtyi hankkimaan maata ja kaavoittamaan sitä teollisuusalueiksi. Teollista maisemaa
suurine tuotantorakennuksineen ja varastohalleineen syntyi vähitellen lähinnä Aronkylään, Pa
nulaan ja Rahikkatien varrelle.
Aron teollisuusalue hahmottuu muusta kaupunkirakenteesta hieman erillään olevaksi omak
si kokonaisuudekseen. Tähän mennessä rakentuneet alueet ovat selkeitä ja ryhdikkäitä teollisuus
alueita. Selkeää yleiskuvaa tukee se, että alueella ei ole lainkaan asuinrakentamista. Pienteollisuusmiljöön sydän on Keskustien raitti, jonka varrelle suurimmat teollisuusrakennukset sijoittu
vat rajaten katutilan sopivan intensiiviseksi.
Lellavan ja Panulan alueilla on pienteollisuutta Kauhajoen sisääntuloväylien varrella sekä ko
konaisuuksina muodostaen pienteollisuusalueen ilmiasua. Panulan pienteollisuusalue Lustilantien varressa on selkeä, tiivis kokonaisuus, joka rajautuu intensiivisesti Lustilantiehen ja Rahikkatiehen. Lellavan alue on sitä vastoin väljempi ja jäsentymättömämpi kokonaisuus.
Teollisluonteiseksi maisemaksi on muodostunut osa myös Kauhajoen sisääntuloväylien var
sista, erityisesti idän ja pohjoisen suunnasta tulevien väylien maisemat. Teollisen ympäristön ra
kentaminen kauniiksi ja sen ylläpitäminen edustavana on haasteellista. Paikoin keskustan itä- ja
pohjoispuolella sisääntuloväylien miljöö on tällä hetkellä kaupunkikuvallisesti keskeneräistä, sil
lä rakennukset sijaitsevat harvakseltaan ja istutuksia on vähän. Etelän ja lännen suunnasta tulevi
en sisääntuloväylien maisemat ovat vielä suureksi osaksi maaseutumaisemaa.
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Parhaimmillaan teollinen ympäristö on vahvaa identiteettiä luovaa, jäsentynyttä ja viihtyisää ympäristöä, joka
antaa merkittäviä myönteisiä viestejä ulospäin kunnan tuotantotoiminnasta. Relicomp on syntynyt Strömbergin lopetettua, kansainvälisesti toimiva Kometos pitää sitkeästi tuotantoaan Kauhajoella ja maailmanlaajuisesti
markkinoiva Serres Oy valmistaa esim. sairaaloille kehittämiään innovatiivisia tuotteita. Serreksen tuotantolaitokset
ovat Turjankylässä, muut Aronkylän teollisuusalueella.Yritysten uutisointia ja menestystä seurataan tarkasti.
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Aronkylän teollisuusmiljöön sydän on Keskustien raitti, jonka varrelle rakennuksia on sijoittunut rajaten katutilan so
pivan intensiiviseksi.
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Teollisen ympäristön suunnitteluja hoito
Teollinen maisema on haaste ympäristön rakentumista suunnitteleville, valvoville ja toteuttaville
tahoille. Teollisuuden tuotantorakennukset poikkeavat yleensä muusta rakennetusta ympäristös
tä selvästi koon, rakennusmassan muodon, materiaalien, aukotuksen ja muiden yksityiskohtien
suhteen. Tuotantotoimintaan voi lisäksi liittyä erilaisia haittatekijöitä kuten melua, pölyä, tärinää,
raskasta liikennettä ja haitallisia päästöjä, jotka eivät sovi yhteen esimerkiksi asumisen, päivittäispalvelujen ja virkistyksen kanssa. Siksi teollisuus on usein keskitetty kaavoituksen avulla kauem
maksi muista yhdyskunnan toiminnoista omiksi teollisuusalueiksi.
Parhaimmillaan teollinen ympäristö on omalla tavallaan kaunista, vahvaa identiteettiä luo
vaa, jäsentynyttä ja viihtyisää ympäristöä, joka antaa merkittäviä myönteisiä viestejä ulospäin
kunnan tuotantotoiminnasta. Vanhoja teollisuusmiljöitä hyödynnetään jopa viihtyisinä taimis
toalueina ja virkistysalueina. Kunnan sisääntuloteiden varsille sijoittunut teollisuustoiminta on
tärkeässä roolissa mielikuvien luomisessa koko kunnasta. Sen tulisi olla vahvaa, vastaanottavaa
miljöötä.

A U KEA M A N KU VA TTA TU SILTANEN

Osuuskaupan viljavarasto Aronkylässä, kivirakennus 1950-luvulta ja peltisiilot 2000-luvulta, on eräs maisemassa nä
kyvä maamerkki, joka viestii ulospäin maatalouden voimasta paikkakunnalla.
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Taloteollisuuden perinnettä Kauhajoella jatkaa muutama yritys. Älvsbytalossakin ollaan Aronkylässä jo aamulla ai
kaisin liikkeellä.
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Marketta Nummijärvi

LAKEUS JA JOKILAAKSOT

SARI MANTILA

Uudisraivaajien savupirttejä ja peltotilkkuja alkoi syntyä Kauhajoen jokivarsiin 1500-luvun loppupuolelta alkaen.
Ankariin oloihin uskaltautuneet ensimmäiset pysyvät asukkaat aloittivat raivauksen jokivarren synkästä kuusikosta,
veteliltä aapasoilta tai tulvaniityiltä. Kunnan pohjoisosista asutus levittäytyi vähitellen Kyrönjokivartta yläjuoksulle
päin.

Hyypänjokilaaksoa. Kuva Tatu Siltanen
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Avara peltolakeus Kauhajoen pohjoisosassa ja siitä erkanevat viljellyt jokilaaksot ovat keskeistä
kulttuurimaisemaamme. Kirkonkylän ja Kainaston peltolakeudet jatkuvat luoteeseen Kainastonjoen yläjuoksulle Hangaskylänä ja koilliseen Kauhajoen laaksossa Aronkylästä Harjankylään.
Päntäneen tasaiset pellot ovat lounaassa Päntäneenjoen varsilla ja Hyypän pitkä laakso rinneviljelmineen etelässä Hyypänjoen molemmin puolin. Sama H-kuvio oli alueen viimeisellä merivaiheella, Kainastonsalmen Kauhajoella 8000 vuotta sitten. Silloin nämä alavimmat seudut saivat
suojaisen salmen pohjaan hedelmälliset sedimenttinsä, saven ja hiesun.44
Uudisraivaajat ovat löytäneet tarkasti nämä viljavimmat alueet ja uurastaneet niihin pelton
sa, milloin synkkään kuusikkoon, milloin suota raivaten tai tulvaniittyjä kuivaten. Ensimmäiset
talot raivattiin Kauhajoen ja Päntäneenjokien varteen 1500-luvulla. Vielä laajamittaisen pellon
raivauksen käynnistyessä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa suurin osa taloista ja viljelyaukeista
keskittyi Kauhajoen ja Päntäneenjoen varteen. Seuraavassa kuvaillaan jokilaaksojemme nykyistä
kulttuurimaisemaa vanhimmista kylistä alkaen.

Kyrönjokivarren kylät Harjankylästä Aronkylään
Asutus levisi Kauhajoelle alavirran suunnasta jokea pitkin. Kurikan rajan tuntumaan sijoittuvan
Harjankylän asutus onkin vanhaa, ja 1570-luvulla verolle pantu kantatalo Harja on Kauhajoen
vanhimpia tiloja. Alkujaan tosin niin Harja kuin 1680-luvulla syntyneet kylän talot, Sorvari ja
Toivakka, ovat kuuluneet Kurikan Miedon kylään. Kauhajokeen ne liitettiin vuonna 1830. Mui
ta viimeistään 1600-luvun lopussa syntyneitä Harjan suunnan kantataloja ovat Laturi, Marttila,
Äijö, Kalalahti ja Kohlu.
Jokivarren kylät Arosta Harjankylään ovat olleet maatalousvaltaisia näihin päiviin saakka.
Talot ovat olleet isoja ja näyttäviä. Näilläkin kylillä on ollut omat myllynsä ja pienet konepajan
sa sekä näyttävä pienteollisuusyrityksen kasvutarina, mutta maatalous on säilyttänyt yliotteen
ilmiasussa. Aron- ja Harjankylään on muodostunut palveluista ja tiiviimmästä asutuksesta ky
läkeskukset, ja näiden keskusten välillä palvelut ja yritykset ovat sijainneet harvakseltaan väljän
nauhamaisessa kylärakenteessa.
Harjankylässä, niin kuin kaikkialla lakeuden laaksossa, jakaa joki maisemaa. Kulkuyhteyksiä
joen yli on tarvittu alusta alkaen erityisesti idän- eli "kalavehenpuoloosille”, koska kirkolle mene
vää maantietä ei ollut ennen 1960-lukua. Kyrönjoen yli johtavia kevyitä hevosliikenteelle mitoi
tettuja siltoja oli noin kilometrin välein, yhteensä viisi. Pari silloista oli hirsisiä lauttasiltoja, loput
maahan puisten tai kivisten siltapukkien avulla tuettuja puusiltoja. Nykyisin kulkuyhteytenä ja
maamerkkinä toimii Harjan kyläkeskuksen kohdassa 1970-luvun alussa entisen, romahtaneen
paikalle rakennettu Sorvarin silta, jonka rakenteissa on jo terästä ja betonia. Näitä nykyaikaisia
materiaaleja on myös Äijön pienemmässä 1980-luvulla kunnostetussa siiassa. Talkoopanos on
ollut siltoja rakennettaessa merkittävää.
Kauhajoen pohjoisosat ovat olleet siitä erityisessä asemassa, että niiden halki on kulkenut
vuodesta 1911 rautatie. Seisakkeet ja asemat ovat tarjonneet kulkuyhteyden kauemmaksi aikana
ennen yksityisautoilua. Junia käytettiin ahkerasti 1960-luvulle saakka, ja kyytiin pääsi Kauhajoen
ja Kurikan Lohiluoman asemilta sekä Turjan, Kohlun ja Harjankylän seisakkeilta. Henkilöliiken
ne lopetettiin vuonna 1968.
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Kauhajoen vanhinta kulttuurimaisemaa jokivarressa Aronkylästä alajuoksulle päin. Joen vasemmalla puolella Kuutinkylää, Turja, Marttilankylä, Kohlu, Laturi ja Harjankylä. Oikealta laskee Ikkelänjoki Ikkelänkylässä Kauhajokeen. Siitä
pohjoiseen Kaura, Äijö, Kalankylä ja Sorvarinkylä joen oikealla puolella. Vanha maantie seurailee jokivartta, rautatie
on kuin viivottimella vedetty peltojen halki 1900-luvun alussa. Serres Oy:n tuotantolaitokset erottuvat suurina vaa
leina rakennuksina jokivarressa.

Jokivarressa vanhan maantien varrella on edelleen nähtävissä vanha pohjalainen kylärakenne.
Rakennuskanta on paljolti uusiutunut, mutta vanha tie kiemurtelee edelleen joen mutkia myö
täillen. Tilakeskukset rakennuksineen sijoittuvat nauhamaisesti pääasiassa tien ja joen väliin, ja
länsipuolella avautuvat pellot. Jokilaakso on tässä verrattain kapea, ja jokivarren puusto jakaa maisematilaa. Peltoaukea joelta metsänreunaan on tyypillisesti reilun kilometrin levyinen. Maatalou
den tuotantomaisema ympäröi myös jokivarteen sijoittuneen Serres Oy:n tuotantotiloja.
Täälläkin jokilaakson viljelykseen raivattu pohja on maastonmuodoiltaan tasaista. Korkeus
ero jokiuoman ja avoimen tilan reunan välillä on kuitenkin esimerkiksi Kainaston lakeutta sen
verran suurempi, 22 metriä, että se riittää antamaan oman leimansa maisemaan. Täällä jokilaak
so on kuin suuri, laakea kouru, jonka reunalla tuntee olevansa peltomaiseman yläpuolella eikä sen
tasossa. Korkeuserot ovat myös olleet tehokas suoja tulvia vastaan.
Kyrönjoen itäpuoliset kylät määrittyvät nykyisin pitkälti vilkkaasti liikennöidyltä kantatieltä
käsin. Kantatie on sisääntuloväylä Kauhajoelle pohjoisen suunnasta, ja siltä avautuvat peltonäkymät Sorvarista Äijöön luovat ensivaikutelmaa Kauhajoesta. Kantatie 67 tarjoaa kokemuksen
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Jokilaakso kapenee Aronkylästä koilliseen, alajuoksulle päin, ja pienet metsäiset mäet jakavat maisematilaa. Maise
man luonne avautuu paremmin kyläteiltä kuin kantatien sivullisuudesta. Näkymä Äijön kylätieltä.

pohjalaisesta maisemasta epäintiimisti sivummalta, ja automatkailija tarkastelee maisemaa ul
kopuolisena kuin lintuperspektiivistä. Vahvemman maisemakokemuksen saa vasta valitsemalla
kulkureitiksi kylätien, joka vie suoraan sisälle kulttuurimaisemaan kylärakenteen sisältä. Kanta
tie 67 ei ole suuresti muuttanut asutuksen sijoittumisen rakennetta. Maantien varressa on myös
salaojittamattomia peltoja kenties odottamassa urbaania maankäyttöä.
Äijönkylässä ja Kalankylässä lakeuden maisema muuttuu pienipiirteisemmäksi, sillä maise
matilaa jakavat pienet kummut ja mäet, kuten Hirsimäki ja Palomäki liepeineen. Kylätie kiemurteleekin pitkät pätkät metsän reunassa, ja valot ja varjot vaihtuvat sympaattisesti puuston lomassa.
Äijön kantatilan vanhat, komeat rakennukset on koristeltu harvinaisen komeasti empire-tyylisin
yksityiskohdin. Kukkasmäen mansikkapellot ovat vierailijoille kylän tavaramerkki.
Ikkelänjoen suulle sijoittuva Kauran tilan historia on erityinen Kauhajoen historiassa. Nimis
miehen virkatalona palvellut Kaura on ollut suuri talo, mistä kertoo myös sen poikkeuksellisen
korkea vanha navetta. Ylempänä Ikkelänjoen varressa Aronkylän kohdalla on Ikkelän tiheä asutusrypäs. Tien varrella on rakennuksia eri aikakausilta, suuri osa taloista on 1950-luvulta. Maise
maa rajaavat selänteet kohoavat selkeästi taustaksi.
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Kauhajoen jokilaakso Harjankylässä on kuin suuri, laakea kouru. Laturi-Harjantien talosta radan takaa metsänreunasta
on avarat näkymät jokilaaksoon, jossa maisema muuttuu niin vuoden kierrossa kuin ihmisen toimin.
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Lustila
Lustilan peltoaukeat ovat Kainaston-Kokonkylän ohella Kauhajoen laajimpia avoimia peltoaluei
ta, joilla saavuttaa lakeuden tunnun. Kylä jokilaakson reunalla on sen verran ympäristöään ylem
pänä, että paikoin Lustilan teiltä avautuu peltolakeus Lellavan ja Keskustaajaman yli Kainaston
kaukana siintävään metsänrajaan saakka. Maisema on yhtä vaikuttava kaikkina vuodenaikoina;
talven valkoisessa avaruudessa, kevään kirkkaassa valossa ja maamiehen toimeliaisuudessa, ke
sän vehreydessä ja syksyn sadonkorjuussa. Oikeastaan Lustilaan pitäisi rakentaa näköalatorni,
josta maisema avautuisi esteettä kaikessa vaikuttavuudessaan.
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Vilho Ahtiainen toimi Kauhajoen Invalidit ry:n puheenjohtajana ja monien muidenkin tahojen puuhamiehenä
1970—1990-luvulla. Hänen aloitteestaan rakennettiin Kauhajoen Invalidien leirintäalue Ikkeläjoen ja Sotkanluoman
rajaamalle niemelle luonnonkauniiseen ympäristöön Lustilankylään. Paikasta on kehittynyt huomattava monitoimi
keskus Asuuli. Tällä hetkellä loma-, kurssi-, majoitus-ja kokouspalvelujen ohella keskuksen merkittävin toiminta on
asumispalvelujen tarjoaminen vanhuksille, jotka eivät tule toimeen ilman huolenpitoa. Uudisrakennuksen valmistut
tua huoneita tätä varten on 40. Asumistoiminnasta vastaa valtakunnallinen Invalidiliiton Asumispalvelut Oy.
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Taustalla oleva Mäntymäen kyläkauppa Lustilassa myy rautakaupan tuotteita kilpaillen menestyksellisesti suurem
pien liikkeiden kanssa.

Lustilan kylän ensimmäiset asukkaat olivat torppareita, jotka raivasivat torppansa vuonna
1790.1800-luvulla oli Lustilan torppia kaikkiaan kahdeksan.45Ala-Knuuttilan torpat vapautuivat,
kun tilan isäntä J.B. Sjöberg päätti myydä maat torppareille. Myytyjen maiden yhteispinta-ala oli
n. 3500 hehtaaria, josta peltoa oli n. 630 ha. Maista muodostettiin 72 tilaa, jotka siirtyivät uusille
omistajille vuonna 1910. Kylän ilmiasu muodostuu nykyäänkin kylän raitin varsille sijoittuvista
pienistä tai keskisuurista tilakeskuksista sekä niiden lomitse näkyvistä peltoaukeista.
Asutus on keskittynyt kyläteiden varsille, kuitenkin niin että rakennusryhmien välistä aukeaa
näkymiä laajoille peltoaukeille. Lustilantien ja sen itäpuolella sijaitsevien metsäalueiden väliin on
muodostunut kylämäistä, vähitellen tihentyvää asutusta. Rakennuskanta on eri-ikäistä 1900-luvun alusta 2000-luvulle.
Maatalous on ollut kylän pääelinkeino 1950-luvulle saakka, ja on edelleen näkyvin elinkeino
maisemassa. 1950-luvulla kylässä oli kolme kauppaa, joista Mäntymäen kauppa on edelleen toi
minnassa. Panulan teollisuusalue Lustilan reunamilla sai alkunsa, kun kunta alkoi ostaa Panulan
maita yritysten tarpeisiin vuonna 1966. Panula hahmottuu omaksi erilliseksi alueekseen Lusti
lantien varressa.
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Lustilan (Lellavan) peltoaukean reunalla kohoaa Kauhajoella harvinainen ilmestys, jyrkkä
reunainen, metsäinen kukkula, Kalmarinmäki. Se on ollut aikoinaan monien poikien sissileikkien ja talvisten mäenlaskujen salaperäisenä paikkana. Mäen laelle rakennettiin 1970 puhelinlii
kennettä varten 120 metriä korkea masto, ja toinen, 130 metriä korkea masto rakennettiin viereen
1988. Kalmarinmäki rajaa maisematilaakin niin, että Lustila peltoaukeineen ja rakennusryhmineen tuntuu alkavan vasta Kalmarinmäen itäpuolella.

Yrjänäinen, Heikkilänkylä
Keskustaajaman eteläpuolella Yrjänäisen ja Heikkilän alueilla lakeus ei ulotu kauas horisonttiin,
vaan maisema on mittasuhteiltaan pienempää, harmonista maaseutua, joka on säilyttänyt hyvin
vanhan rakenteensa. Tilakeskukset talousrakennuksineen ovat harvassa, ja avoimilla ydinalueilla
ei ole juurikaan uutta omakotiasutusta. Uudet asuinalueet rajoittuvat Rinta-Yrjänäisen tiehen.
Kyntäjäntie, vanha tie kirkolta Heikkiläntielle palvelee nykyisin myös suosittuna virkistysreit
tinä. Sen varrella on vähän asutusta sekä jokunen jo autioitunut rakennus. Jokivarren lukuisat
uudisrakennukset eivät ole intensiivisesti yhteydessä maatalousmaisemaan. Myöskään Yrjänäi
seen levittäytyvä tiivis asuinalue ei ole muuttanut koko alueen luonnetta taajamamaiseksi. Taajaasutuksen reunalla Rinta-Yrjänäisen varrella on maamerkkinä vuonna 1844 rakennettu kaksifooninkinen, hyvin hoidettu ja yksi harvoista edelleen asutuista kaksikerroksisista pohjalaistaloista.
HANNU ISOM ÄKI

Rinta-Yrjänäisen kaksifooninkinen asuintupa Yrjänäiskylässä on nuorekkaan näköinen lähes parisataavuotias. Empireajan mukaisissa kuusiruutuisissa ikkunoissa on upea palkkikehä, jossa on rytmikäs antiikin triglyfifriisiaihe. Pitkänurk
kaisen talon hirrenpäät on koteloitu valkoisilla vuorilaudoilla, ja vanha suurista kivistä tehty kivijalka pitää talon yhä
jämäkästi suorassa. Talon runkoa nuoremmat kuistit uudistavat ulkoasua.
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M ARKKU HAAPAM ÄKI

Ilmakuvassa näkyy keskustan läheisyyden vaikutus Laurusen ja Pukkilan maisemaan. Hyypäntien, vanhan maantien,
ja joen väliin on syntynyt uutta asutusta keskustaajaman liepeille. Mutkiteleva joki jää kesällä näkymättömiin asu
tuksen ja tiheän rantakasvillisuuden taakse, mutta suo kaikille suojaisen virkistymiskeitaan talven hiihtoladuilla. Puk
kilan koulun suuret rakennukset näkyvät kuvan keskellä ennen Hyypäntien ja peltomaisemaa halkovan Rahikkatien
yhtymistä.

Jokivarsi kirkolta Havuskylään
Kauhajokivarren asutus on Kauhajoen kulttuurimaiseman historiallinen sydän. Vanha asutus
jokivarressa keskittyy kirkon pohjoispuolella länsirannalle ja kirkolta etelään itärannalle, jokea
myötäilevän vanhan maantien varrelle. Kirkonkylän lähimmät kylät etelän suunnassa ovat Laurunen, Pukkila, Koskenkylä ja Havuskylä. Toisin kuin pohjoisen jokivarren kylissä, näissä kylissä
talot rakennettiin useimmiten tien itäpuolelle niin, että joen ja tien väli oli peltoa. Saman su
vun uusien sukupolvien asumukset tehtiin pääsääntöisesti samalle alueelle jopa samaan pihaan.
Maisemaa jäsensi mutkitteleva maantie sekä siitä erkanevat suorat pistotiet joelta Sotkanmäelle
saakka. Mäkitupalaiset, torpparit ja käsityöläiset tekivät tupansa näiden kujien päähän metsän
reunaan, harvemmin pelloille kujan varteen. Kylien alueelta on purettu monia pohjalaistakaa, ja
jotkut rappeutuvat autioina.
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Aikaisemmin pellot ulottuivat rantaan saakka ja joen ranta pysyi paljaana pensaista ja puista,
ehkä siksi koska karjaa laidunnettiin pelloilla ja rantavesakot korjattiin talvirehuksi lampaille ja
lehmille. Maisema oli avara ja avoin, kuten vuosisadan alkupuolen valokuvat jokirannasta osoit
tavat. Lainaus kyläkirjasta: "kulkija kokee vanhan Kyrönkankaan tien jokea myötäilevät mutkat,
pienet laskut ja loivat ylämäet samanlaisina kuin satoja vuosia sitten. Tien varteen sijoittuneet
vielä säilyneet hoidetut, vanhat talot... luovat rauhallisen tunnelman... ”
Jokirantamaisema on muuttunut paljon viime vuosikymmeninä. Nykyään jokea tuskin nä
kyy, sillä rantakasvillisuus on vallannut molemmat rannat ja jokivarteen on rakennettu runsaasti
asuintaloja. Karjatalous on väistynyt, ja peltoalueet ovat pääasiassa viljan viljelyssä. Rahikkatie eli
kantatie 44 rakennettiin 1960-luvulla, ja se mullisti ympäristön tarkastelusuunnan; vanha maan
tie rakennuksineen jäi sivutieksi, kujien rooli kokonaisuudessa hämärtyi, ja kylät jakaantuivat
kahtia.46 Rahikkatieltä kylien maisema avautuu peltojen keskeltä käsin ja rakennetun ympäristön
yksityiskohdat etääntyvät. Vanhan maantien varsi jokirannassa on kehittynyt taajama-asutuk
sen lievealueeksi, mutta se tarjoaa yhä mahdollisuuden tavoitella kokemuksia vuosikymmenten
takaa.

Laurunen
Lauruskylä alkaa olla uusimmille sukupolville outo nimi. Vanhan Laurusen kantatalon maat ovat
sulautuneet keskustan reuna-alueiksi omakotialueilleen, pienteollisuustoimintoineen ja Sotkan
virkistystoimintoineen. 1900-luvun alussa Lauruskylä oli maaseutua, ja vielä 1950-luvullakin ky
lässä oli kymmenkunta maatilaa, meijeri ja työväentalo.

Pukkila
Pukkilan ensimmäinen kantatalo on perustettu jo 1592. Pukkilankylä alkoi muodostua Pukkilan
talon ympärille 1700-luvun lopulla, kun isonjaon seurauksena alueelle syntyi useampia taloja.
1800-luvulla alueella oli jo monta taloa, torppaa ja mäkitupaa sekä useita käsityöläisiä. 1800- ja
1900-lukujen vaihteessa kylällä toimi myös leipurin- ja nahkurinliikkeet. Pukkilan maiden reu
namilla Sotkassa asui talollisten työväkeä. Pukkilan kantatila käsitti reilun kilometrin levyisen
alueen eli Pukkilan-, Keski-Pukkilan ja Jukolankujan varret.
Jokivarren talot ovat kasvaneet ja vaurastuneet vähitellen, ja päärakennukset ympäristöineen
rakentuivat näyttäviksi rakennusryhmiksi. Esimerkiksi Latva-Pukkilan päärakennus Pukkilankujan eteläpuolella oli 30 metriä pitkä ja 10 metriä leveä, ja siinä oli kymmenen huonetta kahdessa
kerroksessa. Suuret maapinta-alat, tervanpoltto ja sahatavaran myynti vaurastuttivat taloja, ja
torpparijärjestelmä takasi työvoimaa ison talon askareisiin. Latva-Pukkilan 1700-luvun lopulla
rakennettu talo on tiettävästi Kauhajoen vanhin asuttu talo.
Nykyisin Pukkilan kylän identiteetti muodostuu vanhan maantien varren moni-ikäisestä asu
tuksesta. Pukkilan alakoulu erottuu tien varren tiivistyvästä rakennuskannasta. Alakansakoulu
aloitti Pukkilassa vuonna 1923, jolloin rakennettiin myös joen yli porras Yrjänäisen suunnasta
tulijoille. Koulun lisärakennus valmistui 1959. Kokonaan uusi koulurakennus valmistui 1988.
Vanhin osa purettiin, ja vuoden 1959 rakennus kunnostettiin osaksi uutta koulua.47
1960-luvulla viljelijöiden ja maidontuottajien määrä oli suurimmillaan, ja maitoa lähetti
meijeriin 70 tilaa. Vuonna 2004 Pukkilan kylässä oli kuusi toimivaa maatilaa, joista kolmella oli
karjaa.

335

OSM O M ETSÄ LÄ

Koskenkylä
Koskenkylä on nimensä mukaisesti muodostunut kosken ympärille, sillä koski on tarjonnut toi
meentuloa ja vesivoimaa. Kosken vesivoimaa on hyödynnetty 1600-luvulta lähtien, ja sen ym
pärille muodostui vuosisatojen saatossa tiivis yhdyskunta. Vesivoiman avulla on jauhettu viljaa,
sahattu ja höylätty sekä tuotettu sähköä.
Kosken molemmin puolin rakentuneessa kylässä toimi 1900-luvun alussa sahoja, myllyjä,
nahkurinverstas, kauppoja ja muita pikkuyrityksiä. Koskenkylän myllyjä saha kasvoivat teolli
suuskeskukseksi 1920 tienoilla, ja 1930-luvulla Kosken Myllyjä Sähkö Oy oli jo suurin työnantaja
Kauhajoella. 1940-luvulla saha, myllyt ja kehräämö toimivat yhteisenä laitoksena siten, että työn
tekijät siirtyivät tuotantolaitoksesta toiseen sesongin mukaan.
Sahan ja myllyjen työntekijät rakensivat tupansa tiiviiksi ryhmäksi laitosten ympärille. Ky
län läpi kulkevalla tiellä, Hyypäntiellä riitti liikennettä, kun hevosia kulki molempiin suuntiin
ja isännät ajoivat myllylle jyväkuorman kanssa. Kolmekymmentäluvun taitteessa kovan talven
jälkeen jääpato mursi myllypadon ja vei puusillan mennessään. Betoninen pato rakennettiin
1930-luvulla.
Koskenkylässä on asunut paljon työläisiä, sillä myllyllä ja sahoilla tarvittiin paljon työnteki
jöitä, samoin talolliset tarvitsivat lisätyövoimaksi piikoja ja renkejä. Pitkänkujan varressa Hiipakkaan menevän tien varrella oli 1900-luvun alussa paljon pieniä mökkejä, joista monet olivat
entisiä torppia. "Koskenkylässä oli mökkikylää aina Näläkämäkeen asti”. Kylä olikin 1920-30-luvulla vilkas ja eläväinen, siellä toimi kolme kauppaakin. Viimeisimmät kaupalliset palvelut, pubi
ja elintarvikekauppa, lopettivat 2010-luvun alussa.
Koskenkylän myllyn ja sahan aloittamat teolliset perinteet ovat jatkuneet näihin päiviin saak
ka. Yhden toiminnan hiipuessa on toista jo virinnyt edelliseltä vapautuneissa tiloissa. Mylly- ja
sahatoiminnan hiljentyessä aloitti 1940-luvulla kylässä karstaamo ja kehräämö. 1970-luvulla
kehräämö alkoi tulla vanhanaikaiseksi, ja puusepät ottivat vanhat rakennukset huonekaluverstaakseen. Siitä lähti alkuun nykyäänkin Kauhajoella toimivia huonekalutehtaita kuten RotolaPukkila ja Nurmela, joista jälkimmäinen toimii yhä Koskenkylässä, eikä toinenkaan ole kauaksi
muuttanut. Vanhat koskenvarren tuotantorakennukset palvelevat yrityksiä yhä, sillä vanhassa
munaosuuskunnan rakennuksessa on toiminut 2000-luvulla autokorjaamo. Myös 1950-luvulla
alkanut rakennusbetonin tuotanto Koskenkylän kupeessa on kantanut 2010-luvulle saakka.
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YLÄKUVA PENTTI KAKKORI, ALAKUVA JUSSI KLEEMOLA

Koskenkylä kasvoi vesivoiman ansiosta teollisuuskeskukseksi jo 1920-luvulla. Teollisia perinteitä kylässä jatkaa Nur
melan huonekalutehdas. Ajatuksissa on rakentaa koskeen luonnonpato maisemoimalla. Koskenkylällä on pitkä ja
toimelias historia. Vilkkaimpina aikoina kylässä oli kauppojakin kolme. Viimeisimmät kaupalliset palvelut, pubi ja elin
tarvikekauppa, lopettivat 2010-luvun alussa.
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TU O M O HAVUNEN

Kauhajokivarren asutus on maiseman historiallista sydäntä myös kirkolta yläjuoksulle päin. Yli-Havusen talo Havuskylässä, tien toisella puolella vastapäätä Hämes-Havusta.

Havuskylä
Kauhajokivarren talollisten asutus on jatkunut luontevasti Koskenkylästä Havuskylään, ja tälläkin
kylällä on ollut aikoinaan oma pieni keskustansa. Havuskylän keskustassa toimi 1800-1900-luvun vaihteesta lähtien kauppaliike. Kosken koulukin sijaitsi Havuskylässä, lähellä osuusliiket
tä. Vipinää kylään toi myös hyvä sijainti liikenneyhteyksien varrella. Hämes-Havusen kohdalla
oli ennen 1960-lukua neljän tien risteys: Kauhajoelta Karviaan menevä tie, josta erkani maantie
Honkajoelle ja kylätie Rahikkakylään.
Yli-Havusen tilalla on ollut aikoinaan jopa hivenen kunnantalon virkaa, kun monet kunnan
asiat hoituivat Jaakko Yli-Havusen kotona. Yli-Havusen talo oli muun muassa äänestyspisteenä
ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1907. Porstuakamarikaupasta sai tehdä samalla ostoksetkin.
Havuskylään kuuluu myös Pukinmäki, jossa on ollut paljon torppari- ja mäkitupalaisasutusta.
Havusenkin tilan työntekijöistä moni on asunut Pukinmäessä. Havuskylällä ei ole enää sellaista
keskustaa, joka sillä oli aiemmin. Kauhajoen kunnan 1974 ostama ja juhlakäyttöön kunnostama
Hämes-Havusen komea pohjalaistalokokonaisuus, jonka päärakennus on timprattu jo 1827, an
taa edelleen identiteetin ja keskipisteen koko kylälle.
1960-luvulla rakennettu Rahikkatie on osa kantatietä, jolta käsin kylä nykyisin hahmottuu.
Tultaessa Nummijärven kuivilta kankailta Pukinmäkeen avautuu maantieltä hieno näkymä
Havuskylän, Koskenkylän ja Pukkilan suuntaan. Maisemassa on myös pieni näyte Hyyppää.
Paikka on kuin portti Pohjanmaan viljaville vainioille ja omaleimaiseen Hyypänlaaksoon.
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PENTTI KAKKORI

Hämes-Havunen antaa identiteetin Havuskylälle ja sen kautta koko Kauhajoki kunnioittaa talonpoikaista historiaan
sa. Päärakennus eli isootupa vas. valmistui 1827 ja pikkutupa 1860-luvulla. Ne palvelivat Havusen suvun seitsemää
polvea. Kunta osti tyhjilleen jääneen kiinteistön 1974. Ponnistelut pelastamiseksi olivat 1981 siinä vaiheessa, että
voitiin taas sanoa Hämes-Havusen seisovan komeana peltojensa keskellä. Hämes-Havunen on siitä lähtien toiminut
lukemattomien tapahtumien ja juhlien pitopaikkana ja vuodesta 1991 ruokamessujen näyttämönä.
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SARI MANTILA

Kainaston identiteettiin ja historiaan kuuluu vahvasti luhtaniityt, joilta korjattiin heinää Kauhajoen ja naapuri
pitäjien karjan tarpeisiin. Heinä niitettiin käsityönä, joten työväkeä on tarvittu runsaasti. Sadat ladot ja luhtamajat rytmittivät maisemaa. Kainasto on edelleen avointa maatalousmaata, vaikka maisema on noista ajoista
virtaviivaistunut.

Kainasto
Kainasto on hyvä esimerkki siitä, kuinka maastonmuodot, vesisuhteet ja maaperä vaikuttavat
kulttuurimaiseman ilmiasun syntymiseen. Kainastonjoen laakso on pohjaltaan hyvin tasainen
ja jokiuoma pieni. Joki onkin aina ollut hyvin tulvaherkkää aluetta, ja tulva-alueet ovat olleet
reheviä niittyjä. Kainaston kulttuurimaiseman historia alkaakin karjan laidunnuksesta, heinän
korjuusta, luhtamajoista, ladoista ja kesänavetoista.
Kesäkäyttöön rakennettuja pieniä luhtamajoja rakennettiin jo 1600-luvulla, ja jo 1700-luvulla
peltoja täplittivät lukemattomat ladot. Alue on ollut seudun halutuinta niittyaluetta. Apajalla on
ollut kauhajokelaisten lisäksi monen muun kunnan asukkaita. Viimeiset naapurikuntiin kuulu
vat maapalat tulivat osaksi Kauhajokea vasta 1945.
Ensimmäiset pysyvät ympärivuotiset asuintalot olivat torppia, jotka rakennettiin tulvan ta
voittamattomiin kauaksi joesta. Selänne laakson reunalla ja maastosta kohoavat kumpareet ovat
olleet luontevia kohtia tiiviimmän asutuksen ja myöhemmin kyläkeskuksen muodostumiselle.
Ennen Kainaston kyläkeskuksen muodostumista syntyivät torpparikylinä Luomankylä, Elangaskylä, Järvikylä, Krankkakylä ja Ratikylä. Kainaston kyläkeskus hahmottui lopullisesti vasta
rautatien ja kansakoulun rakentamisen myötä.
Maaperä on Kainaston laaksossa hyvin maanviljelyyn sopivaa, kun vain peltojen kuivatus on
kunnossa. Maatalouden uudistuessa 1800-1900-lukujen vaihteessa laidunniittyjä kunnostettiin
heinän ja viljan viljelyyn sopivammiksi muun muassa sekoittamalla maahan savea. Savennoston
jäljiltä on peltoaukeilla olemassa vieläkin prunneja, joista osa on veden täyttämiä lintukeitaita.
Täyttämättömien prunnien ympärillä kasvaa puita ja pensaita, minkä ansiosta peltolakeutta jä
sentävät pienet puustoryhmät siellä täällä.

340

PENTTI KAKKORI

Kainaston kylätaajama on syntynyt Kainostonjokilaakson selänteelle. Kulta-aika alkoi 1910-luvulla, kun kylään saatiin
rautatieasema, kansakoulu ja alkoi mielenkiintoinen teollinen vaihe. Ilmakuvan yläosassa kantatie 67, ja sen yläpuo
lella Kainastonjokea ja Hangaskylän tulvaherkkää laaksoa ilman asutusta jokivarressa. Kainaston kylätaajamassa erot
tuvat suurimpina vaaleat koulurakennukset. Oikealla alhaalla pala rautatietä ja entinen asema.
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KAUHAJOEN MUSEO

Turpeennosto Survonevalta alkoi jo 1918. Se työllisti parhaimmillaan 400 miestä.

Kainaston kulttuurimaiseman historiassa on mielenkiintoinen teollinen vaihe. Ensimmäisek
si alkoi turpeennosto Survonevalla vuonna 1918, kun Kainaston Polttoturve-Pehkutehdas aloitti
toimintansa. Turpeennosto käsipelillä työllisti parhaimmillaan yli 400 henkilöä. Turpeennostoa
varten tehtiin tuotantorakenteita, ja se myös synnytti ympärilleen pienen yhdyskunnan. Tähän
maisemaan kuului pitkät kuivatuskatokset, kuljetusraiteet, työkoneet sekä toimisto-, verstas- ja
asuinrakennusten rypäs. Vuosina 1926-1945 maisemaan kuului myös turvevoimala korkeine
piippuineen, kun Jyllinkosken sähkö perusti Survonevalle turvevoimalan sähköä tuottamaan.
Tiilestä rakennettu 45 metriä korkea piippu oli tuolloin Kauhajoen korkein rakennus.
Teollinen toiminta laajeni, kun Kainastolle perustettiin Koiviston korpputehdas vuonna 1927
sekä perunajauhotehdas vuonna 1937. Perunajauhotehdas lakkautettiin 1970-luvun lopulla. Vä
lillä tyhjillään ollut tuotantorakennus on taas hyötykäytössä. Tyrnin, mansikan ja vihannesten
viljelijät ovat rakentaneet sen sisälle suuren pakkasvaraston. Korpputehdas toimii nykyään kan
tatien lähelle vuonna 1982 rakennetuissa tuotantorakennuksissa.
Kainaston vilkasta kultakautta virittivät myös 1910-luvulla kylään saadut rautatieasema sekä
kansakoulu. 1911 alkanut rautatieliikenne toi kuhinaa niin omalle rautatieasemalle, Survonevan

YLÄ K U V A HANNU ISO M Ä KI, A LA K U V A PEN TTI KA KKO RI

Peltojen salaojitusta riittää edelleen, ja se puolestaan aiheuttaa tarpeen valtaojien syventämiseen. Tekniikan kehitty
misen myötä konekanta on entistä tehokkaampaa ja helpommin liikkuvaa.

seisakkeelle kuin koko kylään. Nopeasti kehittyvän kyläkeskuksen ytimeen saatiinkin koulura
kennus puutarhoineen ja pihoineen vuonna 1918. Uusi koulu valmistui samaan pihapiiriin vuon
na 1960. Perusteellisen saneerauksen jälkeen oppilaat pääsivät uudistettuun kouluun 1997. Vanha
koulu jäi tyhjilleen, ja sen julkisivut on suojeltu rakennussuojelulailla. Nuorisoseuraliikkeellä on
Kainastolla komea sadan vuoden historia. Vanha Onnela purettiin ja uusi rakennettiin Jurvantien risteyksen 1943. Rakennukset on pidetty ajan tasalla hyvässä kunnossa. Talossa on edelleen
aktiivista toimintaa.
Kyläkeskuksen vilkkaimpana kautena palveluihin kuului mm. sekatavarakauppoja, vaatturinliike, kahvila, matkustajakotitoimintaa ja kampaamo. Nykyisin kylänraitti on hiljainen, eikä
kaupallisia palveluja ole kylätaajamassa ainoatakaan. Elinvoimasta kertovat kuitenkin laajat, vil
jelykäytössä olevat pellot, isot tilakeskukset sekä vireä kyläkoulu. Vielä pystyssä olevat lukuisat
ladot sekä vanhat tehtaiden ja rautatieaseman rakennukset muistuttavat maisemassa taaksejää
neistä vaiheista.
Lakeuden avaruutta ja rauhaa Aninkujalta Kainaston suuntaan

1799

1856

1920

1938

1700-luvun lopun kartassa Kainaston suunnalla ei ole ainoatakaan taloa. 50 vuotta myöhemmin kartalla näkyvät jo
ensimmäiset talot ja torpat. Päntäneenjoen ja Ohmeroluoman suulla on useamman talon ja torpan löyhä keskittymä
ja kauempana Ohmeroluoman varressa on yksittäisiä torppia harvassa. Yläjuoksulla Kainaston suunnallakin on
muutama talo ja torppa harvakseltaan. Näistä vain kaksi sijoittuu lähelle jokea luonnollisille maaston kohoumille,
muut sijoittuvat kauemmaksi joesta nevaniittyjen yläpuolelle.
Kylätaajaman kohdalla ensimmäiset asumukset näkyvät 1856-vuoden kartassa jokivarressa kohdassa, jossa on
kaventuma laaksossa, ja jossa joki muuttaa suuntaansa kohti pohjoista. Joen ja metsän välissä on kapea peltoalue
nykyisen kyläkeskuksen tienoilta Viitakylään sekä muutaman hehtaarin pellot nykyisen junaradan tienoilla. Talon
nimi on Krankala. Aivan jokivarressa on torppa, jonka kohdassa on silta joen yli. Jokivarsi on kartassa leveältä alueelta
niittyä, vain talojen ja torppien yhteydessä on pienet peltoalueet. Jokea myötäilee sen eteläpuolitse kulkureitti
Päntäneenjoen yli ja siitä edelleen kirkonkylää kohti.
Vuoden 1920 kartta: Kainaston kulkuyhteydet ovat parantuneet. Maantie Luomankylän kautta Teuvalle
on rakennettu, samoin kylätiet kirkolta Kokon kautta Kainastolle ja edelleen pohjoiseen. Rautatie ei ole vielä
ehtinyt vaikuttaa kyläkeskuksen syntyyn. Torppariasutus on runsastunut jopa 10-20 talon asutusryppäiksi
Kainastonjokilaaksossa (Norinkylänluoma) sekä Ohmeroluoman ja Päntäneenjoen varsilla. Esimerkiksi Krankkakylä
erottuu reilun parinkymmenen talon ryppäänä. Torppaa isompia taloja on kartalla vain muutama.
Vuoden 1938 kartassa asemanseutu, kyläkeskus ja vanhan maantien varsi näkyvät rakennuskeskittyminä. Samoin
Peiponmutkaan on rakennettu tiivistä asutusta, ja selänteen ja pellon rajalla on rakennuksia tiuhaan. Kainaston
polttoturve ja sähkötehdas näkyvät Survonevan laidalla radanvarressa. Kyläkeskukseen on rakennettu kansakouluja
radan varteen seuraintalo Tuiskula. Ulkokuntien maapalat näkyvät kapeina sarkoina jokivarressa.
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1970-luvulla Kainaston kylätaajama jatkuu lähes yhtenäisenä tiiviinä raittikylänä Teuvan maantieltä Peiponmutkaan.
Perunajauhotehdas on joen ja tien välissä. Osin vanhaa maantietä mukaillen on rakennettu kantatie 67. Lehtimäen
länsipuolella vanhasta maantiestä erkaneva uusi kantatie ei ole kerännyt asutusta ympärilleen, vaan vanha maantie
toimii edelleen asutuksen ja kulttuurimaiseman selkärankana. Sysimäen ja kyläkeskuksen väliin jäävillä pelloilla on
kymmeniä latoja erityisen tiheässä. Täällä on pohjalainen latomeri!

345

Hangaskylä
Hangaskylän lakeus avautuu Kainaston kyläkeskuksesta pohjoiseen Kainastonjoen kahta puolen.
Se on Kauhajoen avarimpia viljeltyjä jokilaaksoja. Hangaskylässä kaikki Kainastosta kerrottu on
kuin äärimmillään. Laajojen niittyjen varrella oli ennen kymmenittäin luhtamajoja, monet naa
puripitäjien niittäjillä. Laakso on tasainen ja pieni joki erittäin tulvaherkkä. Pääosa kylän asutuk
sesta onkin kaukana joesta metsänrajassa laakson itäpuolella Jurvaan menevän maantien varres
sa. Ratikyläntie menee jokilaakson poikki sen länsipuolelle Pihkakylään.
TU O M O HAVUNEN

Hangaskylässä Kainastonjoki on erittäin tulvaherkkä, mikä johtuu jokilaakson tasaisuudesta ja uoman pienuudesta.
Pääosa asutuksesta onkin etäällä jokivarresta.

1950-luvulla Hangaskylän palvelut olivat parhaimmillaan. Kyläkeskuksessa oli kolme kaup
paa, koulu ja oma terveystalo. Koulun toiminta päättyi 1971, ja aiemmin kymmeniä kyläläisiä
työllistäneen Kontion huonekalutehtaan tiloissa on nykyään huonekalujen suurvarasto. Kiurunpää, Ontonpää ja Haukanperä ovat kylän kulmakuntia. Luonnon erikoisuus on keskellä peltoau
keaa kohoava ympäristöstä kohoava Rahkapakka, joka on karuutensa vuoksi jäänyt raivaamatta
pelloksi, mutta otettu nyt turvetuotantoon. Kylän yhteisöllisyydestä kertoo raittiusyhdistys Kipi
nän talkoilla tehty toimitalo, Hangaskylän Metsäpirtti.48
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Kokonkylä, Lylykylä
Keskustan liepeiltä, heti Rinnenmäen jälkeen avautuu Kauhajoen keskeinen viljelylakeus län
teen ja pohjoiseen. Se on merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien luetteloon.
"Eikä ihme. Maiseman uskomaton kauneus saa yhden jos toisenkin ohikulkijan huokailemaan;
näkymä on sanoin kuvaamaton. Siinä ihan silmä lepää”. Näin kertoo sielunmaisemastaan Marita
Raitio ja jatkaa, että Kokonkylän tasainen peltolakeus nousee hitaasti länttä kohti.49
Kokonkylän kulttuurimaiseman historia alkaa laitumista, karjamajoista ja torppariasutuksesta kuten Kainastonkin. Kirkonkyläläiset alkoivat laiduntaa karjaansa alueella 1500-1700-luvulla.
Laiduntaminen tuli lailliseksi 1731, silloin alkoi luhtatupien eli karjamajojen rakentaminen. Vasta
Suomen sodan hävitykset 1808-1809 antoivat sysäyksen pysyvälle asutukselle, kun Kokonkylään
rakennettiin aluksi piilopirttejä ja vähitellen asetuttiin pysyvästi asumaan. Kokonkylä kyläkun
tana koostuu Knuuttilan, Kokon, Pappilan ja Yrjänäisen talonumeroiden latvoille muodostu
neesta yhtenäisestä asutuksesta. Kulmakuntia kylän sisällä ovat Kanto-, Lyly-, Mäki- ja Peräkylä.
Huikkukoski on ainoana koskena kylän kohdalla muotoutunut yhdeksi kylän tunnusmerkiksi.
Vanhimpia torppia 1800-luvun alusta tällä koko laajalla alueella ovat muun muassa Roju ja
Huikku ja kymmenkunta muuta torppaa. Peräkylän ensimmäinen torppa oli Lautamajan torppa,
josta tuli myöhemmin Mäki-Kokon talo. Lylykylässä torppariasutuksen aloitti Lylymäen torppa,
nykyisin Löytölä. Vuoteen 1920 mennessä Kokonkylään kulmakuntineen oli perustettu 117 torp
paa. 36 itsenäistyi taloksi ennen torppien vapautumista 1918.
Nykyään kylän vanhimmat rakennukset sijoittuvat kylän laitamille mäkien rinteisiin, jossa
perustukset ovat parhaiten pitäneet. Vanhin on Leppäsen tuparati 1850-luvulta. Vanhat torpat
on usein purettu ja rakennettu uudelleen, ja asutus on jatkunut samassa paikassa uudistuneessa
tuvassa. Mäkituvista ehkä ainoa jäljellä oleva alkuperäinen on Kytölän tupa Petterinmäessä. JokiM A R KETTA N U M M IJÄRVI

Kauhajokea koettelivat ennennäkemättömät syystulvat syksyllä 2012. Vettä satoi kolmen päivän aikana 5.-7.10. tois
tasataa milliä. Joet tulvivat niin, että lukuisia teitä, kymmeniä taloja ja satoja hehtaareja peltoa joutui veden valtaan.
Kuvassa näkyy Kokonkylästä veden katkaisema Aninkuja ja yksi laajoista tulva-alueista. Alareunassa on tulviva Päntäneenjoki ja oikeassa yläkulmassa Kainastonjoki.
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varren talot on rakennettu pääosin 1800-1900-lukujen vaihteessa. Näistä on alkuperäisen asunsa
säilyttänyt muun muassa kylän yksi komeimmista taloista, vuonna 1901 rakennettu Latva-Kokko
- Yli-Kokko.
1800-luvulla voimissaan olleen pohjalaisen rakentamistavan ohella kylän rakennuskannas
sa on näkyvissä myös 1920-luvulla maaseudun saavuttaneet jugendihanteet. Jugendvaikutteiden
mukaan rakennetusta talosta esimerkkinä on vuonna 1927 rakennettu Paloranta. 1920 luvulla
rakennettu navetta on edelleen pystyssä ja hyvässä kunnossa Lähdesmäessä.
Kokonkylän rakennuskannassa on edustettuna myös eräs sodanjälkeisen rakentamisen ilmiö,
Ruotsin lahjoittamat elementtirakenteiset valmistalot. Lahjataloja rakennettiin Kokonkylään
kymmenkunta, joista puolet harvakseltaan riviin entiselle pappilan suopellolle Rojunnevan lai
taan perustetuille pika-asutustiloille. Pika-asutusta varten rakennetun tien nimi onkin kuvaavas
ti Karjalankatu. Nämä Kauhajoen ensimmäiset elementtitalot pystytettiin betonitolppien päälle,
ja urakkarakentajat tulivat kunnan ulkopuolelta.
Silta Huikkukosken kohdalla Päntäneenjoen yli on rakennettu ensimmäisen kerran noin
vuonna 1860.
Lähinnä karjanpaimenten kesätukikohdiksi rakennetut luhtatuvat rakennettiin Kokonkylässä usein talviasuttaviksi. Talvikausina niissä asui savenajureita, ja jotkut toimivat pysyvänä
asuntona kaikkein köyhimmille. Tuvat olivat hirrestä pitkänurkkaisiksi salvottuja ja kooltaan
muutaman metrin kanttiinsa. Tuvassa oli yksi pieni ikkuna, takka nurkassa, kaksikerroksinen
makuulaveri seinällä, pieni pöytä ikkunan alla ja penkki tai pökkälavitsoja lattialla. Majan jat
kona ulkopuolella saattoi olla erillisenä hirrestä tehty suoja karjalle ja hevosille. Alkujaan katon
katteena oli olki, myöhemmin päre. Luhtatupien ympäristössä oli lisäksi lukuisia hirsilatoja hei
nän säilytystä varten.
AU KEAM A N K U V A T TU O M O HAVUNEN

Pari Peltolan lihamullia hallitsee isoa laidunta. Taustalla on Suokkaan tilan viljavarastoja ja talousrakennuksia.
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Pellot ovat lintujenkin ruoka-aitta ja ladon katto suosittu tähystys-ja lepopaikka. Tästä kuvasta tulee mieleen vanha
kauhajokelainen sanonta: parvessa on paree lentää. Siinä yksi vahtii ja näin muut saavat levätä.

Kokonkylän kaupalliset ja sivistyspalvelut ovat sijainneet hajallaan, eikä kylään ole muodos
tunut varsinaista kyläkeskustaa. Ensimmäinen kauppa avattiin vuonna 1895 ja koulu aloitti toi
mintansa omassa koulurakennuksessa vuonna 1914. Nykyään kylässä ei ole enää toiminnassa
koulua eikä päivittäistavaroita myyvää kauppaa.
Laakson maalaji, sopivanrakenteinen savi on ollut perusta paitsi viljelyn kehittymiselle myös
tiilien teolle. Tiilenteko alkoi Rinta-Kokon ja Latva-Kokon rajalla jokitöyräässä. Tiilihauta oli ai
nakin Jaakkolassa ja Rantalassa. Moni Kokonkylän ja Kauhajoen ulkorakennuksista rakennettiin
1930-1960-luvuilla Kokonkylän savesta poltetuista tiilistä. Niistä tehtiin myös 1952 valmistunut
Kirkonkylän kansakoulu, nykyinen lukio. Tiilenvalmistus pajoineen saavutti teolliset mittasuh
teet 1948-1968, ja parhaimmillaan tiilitehdas työllisti 120 henkeä. Teolliseksi toiminnaksi voi
taneen laskea myös viljankuivaajien valmistus Peltolan ulkorakennuksessa vuosina 1930-1947.
Ulkorakennusten tyyli oli pitkään samanlaista. Puoririvit olivat yhdellä sivulla pihaa, talli- ja
liiterirati ylisineen toisella ja navetta kolmannella sivulla. Aitat sijoitettiin perinteisesti erilleen,
samoin paloturvallisuusriskin vuoksi savusaunat ja riihet. Riihet ovat täälläkin poistuneet käy
töstä, viimeksi toimintakuntoisena talon riihi on ollut Kallio-Kokossa. Ruokatavaran säilytystä
varten rakennettiin pikkupuori, jollainen on jäljellä vielä mm. Palomäessä Leppäsellä ja Ylisen
vanhalla plassilla.
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Pantaneen taajama on syntynyt viljavaan jokilaaksoon teitten risteykseen. Pitkään merkittävin oli yhteys rannikolle
Kristiinankaupunkiin. Päntäneeltä on tie myös Isojoelle ja itään Möykkykylän kautta Hyyppään. Uusi Päntäneentie
ohittaa kyläkeskuksen itäpuolelta. Maamerkkinä suoran tienpätkän, Ollin oikoosen, päässä on Päntäneen koulun vaa
leat rakennukset.

Päntäne
Päntäneen asutuksen syntymisessä ja kylän kehittymisessä merkittäviä tekijöitä ovat olleet pait
si Päntäneenjokivarren laakson viljelykelpoisuus myös alueen sijainti kulkureitin varrella Lappväärttiin ja Kristiinankaupunkiin. Yhteys Päntäneen kautta länsirannikolle tuli vilkkaaseen
käyttöön viimeistään 1600-luvun puolen välin jälkeen, kun Kristiinankaupunki oli perustettu.
Kristiinankaupunki oli kauhajokelaisille pitkään ainoa isompi keskus, jonka hallinnollisia ja
kaupallisia palveluja käytettiin. Vasta 1950-luvulla tämä suunta menetti merkityksensä Seinäjoen
vaikutuksen kasvaessa. Tie Kristiinankaupunkiin seuraili palan matkaa Päntäneenjokea, ja juuri
tälle jaksolle on perustettu Päntäneen vanhimmat tilat Rahko, Nirva, Kyyny ja Keturi. Yhteydet
länsirannikolle ja Satakuntaan ovat ehkä vaikuttaneet Päntäneen rakennuskannan ulkoasuun.
Esimerkiksi Lapväärtin pohjalaistaloissa yleinen valkoinen päätykolmio on tusinan pohjalaistalon päädyssä Päntäneellä.
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Päntäneen kyläkeskusta muodostui vanhan maantien varteen Möykkyyn ja Uuroon erka
nevien teiden risteyksien tuntumaan 1920-luvulta lähtien. Muutaman vuosikymmenen aikana
kyläkeskuksesta muodostui kylälle varsin tiivis ydin, jossa oli tarjolla monipuoliset palvelut. Pal
velut ovat yhä monipuoliset ja kyläkeskus elävä, vaikka moni 1920-1950-luvun myymäläraken
nuksista onkin nykyään asuinkäytössä.
Päntäneen kylänraitilla kulkiessa voi kuvitella - ja monella on niistä muistojakin - kyläkes
kuksen vilkkainta aikaa yli puoli vuosisataa sitten, jolloin merkkirakennuksia olivat Päntäneen
osuuskauppa (1906), Päntäneen meijeri (1926), Päntäneen osuuspankin komea toimitalo (1953),
iso kansakoulu ja näyttävä nuorisoseura. Lauri Tuuri muisteli v. 1979 yksityisen vähittäiskaupan
kukoistusta: "Vuonna 1936 perusti kauppias Väinö Tuuri uuden kauppaliikkeen keskustan alu
eelle. J.V. Peltosen siirryttyä kirkolle tätä kauppaa ryhtyi jatkamaan kauppias J. Leskinen. Vasta
sotien jälkeen syntyi tungosta vähittäiskaupan alalla, ja erikoisliikkeitäkin perustettiin. Mainit
sen tässä vain luettelonomaisesti tällöin liikettäpitäviä kauppiaita: Haapaniemi, Kuisma, Ketola,
Saarela, Niemi, Tasanko, Lainonen, Peltonen ja Yli-Pentilä sekä nyt markettia rakentavan AlaKokon. Tämän lisäksi haja-asutusalueella oli vielä useita kauppoja, joista Pentilä ja Nevanpää ovat
vielä tänä päivänäkin toiminnassa.”50
Päntäneen identiteettiin kuului ennen myös tuo idyllinen kylänraitti monipuolisine palvelui
neen, mutta maatalouden tuotantomaisema on identiteetin pohjaksi pysyvämpää laatua. Avoimet
peltoalat saavuttavat lakeuden mittasuhteet, vaikka erikoiset laakson keskelle sijoittuvat Parjakan ja Rojunneva katkaisevatkin yhtenäisenä jatkuvan peltoaukean pohjoisessa. Jokivarsi on ollut
suurten kantatalojen aluetta täälläkin, ja laakson reunoille on muodostunut torpparikyliä. Monet
torpat ovat tosin olleet kokonsa puolesta lähes kantatalon kokoisia.

Päntäneen kyläraitti, vanha maantie, henkii yhä 1950-lukua, jolloin se oli lukuisine kauppoineen kuin pienen pitäjän
kirkonkylä.
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Pantaneen vahvaan osuustoimintaan kuului oma osuuskassa vuodesta 1914. Omaan toimitaloonsa kassa pääsi
muuttamaan 1953. Postin tilat olivat rakennuksen toisessa päässä. Posti on ovensa sulkenut, sen sijaan taloa edelleen
kin omistavan Suupohjan Osuuspankin Päntäneen konttori toimii edelleen. Taustalla on osuuskaupan kiinteistö, jossa
nykyään toimii Haikolan maatalouskauppa.

Nirvan talo on vanhoja Päntäneenjokivarren kantataloja, mutta varsinaisena Nirvankylänä
mielletty asutus on alkanut muodostua pikemminkin 1900-luvun alussa torppariasutuksena
laajentuneiden peltoalueiden reunamille. Nirvan vanhan kantatalon tuntumasta haarautuu teitä
kolmeen suuntaan: Pahkalanperälle, Harjunpäähän ja Lylykylän suuntaan. Näillä tienoilla se
länteen reuna on vaihteleva, ja sen "sisään” onkin muodostunut muusta jokilaaksosta erottuvia
sopukoita.
Päntäneen alkujaan torpparivaltaisia kyliä ovat myös Paukonkylä ja Puskanperä. Kantatalojen
laaksomaisemaa ovat Päntäneellä Keturinkylä, Käyränkylä, Puskankylä ja Nirvankylän eteläosat.
Päntäne on oma selkeästi rajautunut maisematilansa, pohjalaisten lakeuksien eteläisin kolk
ka. Kylän asukkaat kuvailevatkin maisemaa näin: ”On sanoinkuvaamaton tunne laskeutua Pän
täneen lakeudelle ja antaa katseen levittäytyä yli Parjakannevan aina kylän toiseen laitaan Käyrän
ja Keturin kylän perukoille asti. Oli se ennen mahtavaa nähtävää Päntälänki lakeuksilla, kun silimän kantamattomiin oli joka taloon vainioolla syksyysin toinen toistansa komiempia viivasuoria
ruisjalakariviä ja kaikki käsin sirpillä leikattuja. Ruisjalakojen välimatkat peltosaroolla kertoo,
kuinka rukihin viljely kuhunaki taloos oli onnistunut. Komian pohojalaasen kuusklasisen puolitoistafooninkisen tuparadin ikkunasta avautui avaraa ja laakeaa viljelysmaisemaa, jota talot täplittivät kilometrien päähän. Lakeuksilla syntynyt kaipaa aina avaraa taivasta ja maata, ettei silimä
heti pökkää.”
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Pantaneen koulussa käyvät kaikki kunnan lounaisen osan oppilaat, aiemman kuuden koulupiirin alueelta.
Hyvin suosittu Lankatalo Tapion kauppa jatkaa Päntäneen erikoisliikkeiden perinnettä. Se on ostosmatkailun kohde
ja verkkokauppa toimii maanlaajuisesti.
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Jokimaa on nimensä mukaisesti kapea vil
jelyalue Päntäneenjoen varressa, kahden nevan
välissä. Erikoisesti peltojen saartamana joki
laaksossa sijaitsevat puustoiset suot, Rojunneva
ja Parjakanneva, jakavat lakeuden suurta maisematilaa täällä tehokkaasti siten, että lakeu
den vaikutelma häivettyy koko Päntäneenjoen
laaksossa. Jokimaassa osa pelloistakin voisi hy
vin olla kosteikkoa tai suota, sillä ne ovat olleet
alempana kuin joki. Tulvat ovat nousseet täällä
pelloille herkästi, mutta tulvia on nyttemmin
pyritty hillitsemään tulvasuojelun keinoin.
Jokimaassa sijaitsee myös vuosikymmenien
ajan suosittuna kohtaamispaikkana palvellut
Jokimaan lava. VPK:n ylläpitämä lava aloitti
toimintansa vuonna 1932. Lava on rakennet
tu idylliselle paikalle joen mutkan kätköön.
Piha-aluetta ympäröivä jokiranta ja sen rehevä
puusto luovat paikalle romanttisen ja intiimin
tunnelman.

Jokimaan lava on yksi maamme vanhimmista samalla paikalla toimivista kesälavoista. Nykyään tanssittajina ovat VPK:n pojat. Idyllisessä joenmutkassa luonnonkauniilla paikalla sijaitsevan lavan kausi alkaa suosituilla
juhannustansseilla.
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Päntäneenjoki tulvii herkästi. Vesi on noussut kesätulvan johdosta tielle Jokimaassa.
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Vetokisa Puskankylässä on kiinnostava tapahtuma. Kilpailupaikka on Karhukankaassa, Puskanperältä Kariluomalle
johtavan metsäautotien varressa niin sanotussa Laavun mäessä.
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SIVUN KUVAT SATU VIITAMÄELTÄ

Hyväkuntoisia vanhoja rakennuksia otetaan uuteen käyttöön. Tässä Katja ja Esa Heikkilän aitan pystytys ja aidon pärekaton teko Puskankyiässä.
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SATU VIITAMÄKI

Niina ja Pasi Viitamäen uusi hirsitalo Päntäneellä. Maisemoimalla saa hienon ympäristön ja luonto auttaa myös. Muu
taman vuoden kuluttua rakentajilla on mainio virkistyspaikka omassa pihapiirissä.

1856

1938

Vuoden 1799 kartassa Päntäneelle ja Möykkyyn on merkitty yhteensä kahdeksan taloa. Nirvan ja Kyynyn talot
sijaitsevat vastakkain pohjoisimpana jokivarressa. Nykyisen keskustan tuntumassa on Keturin talo. Tie Kirkonkylältä
Kristiinaan kulkee Päntäneen talojen kautta ja ylittää joen ennen sen haarautumiskohtaa.
Vuoden 1856 kartassa erottuu jo suurempia taloryhmiä. Kantatalojen torpat sijoittuvat pääasiassa talon
lähiympäristöön. Eniten torppia on Nirvan, Kyynyn ja Rahkolan talojen yhteydessä. Yhteensä taloja on Päntäneellä 17
ja torppia 17. Lisäksi Möykyssä on kaksi torppaa ja mylly. Laajimmat yhtenäiset peltoalueet ovat jokivarressa Kyynystä
Keturin sillalle. Muut pellot ovat pieniä noin parin hehtaarin palasia talon yhteydessä. Niittyä on jonkun verran
jokivarressa, Parjakannevan itäpuolella sekä Kaarlelan ympärillä. Päätietä täydentää talosta toiseen kulkevat kylätiet.
Käyrästä ei vielä pääse joen yli, vaan tie kulkee joen länsipuolella Kaarlelan kautta.
Vuoden 1920 kartassa erottuvat hyvin uudet, tiiviit torpparikylät. Paukonkylään on merkitty peräti 14 torppaa,
Nirvan länsipuolelle 7, Puskanperälle 11 ja Möykyn luoman varrelle Käyrästä Möykkyyn 13 torppaa. Yhteensä Päntäneen
ja Möykyn suunnalla on kartalla taloja 36 ja torppia 73. Taloja on kylämäisinä keskittyminä Puskankylässä ja nykyisen
kyläkeskuksen lähitienoilla. Käyräkosken kohtaan on merkitty mylly. Risteyksen tuntumassa on talokeskittymä, mutta
nykyinen taajama ei ole vielä saanut muotoaan.
Vuoden 1938 kartassa nykyinen kylätaajama erottuu jo tiiviimpänä taloryppäänä, vanhan maantien ja joen
välissä. Taloja on Halkolasta kansakoululle merkitty 9 tien länsi puolelle ja 6 tien itäpuolelle. Uutta asutusta peltoineen
on syntynyt Nirvan kylän peltoaukeiden länsireunalle, Käyränkylään niin jokivarteen kuin Käyränkyläntien varteen,
Mustaisluoman yläjuoksulle, keskeisten viljelyaukeiden reunoille muun muassa Rahkolan ja Haikolan itäpuolelle ja
Korpikylään. Jokunen uusi talo näyttäisi rakennetun myös jokivarteen Kyynyn pohjoispuolelle. Tieverkosto on tiheä
ja se noudattelee 1920-luvun kartassa näkyviä linjauksia. Kansakouluja on Päntäneen suunnalla kolme.
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1970-luvulla kylätaajaman alue on tiheästi rakennettu keskus. Muualla kuin kylätaajamassa asutus ei ole lisääntynyt
merkittävästi. Peltoala on lisääntynyt hieman reuna-alueilla, muun muassa Käyränkyläntien perällä. Uusi Päntäneentie on merkitty karttaan katkoviivalla varauksena. Latoja on runsaasti erityisesti Nirvan-ja Keturinkylässä.
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Hyyppä
Tärkein Hyypän ominaispiirre on jokilaakson vaikuttavat ja pohjalaisittain poikkeukselliset
maastonmuodot, sekä niihin asettuva elävä maatalousmaisema. Lakeuden laidalta yhtäkkiä kapeneva laakso hätkähdyttää, sillä sen alatasojen lisäksi myös jyrkät rinteet ja laakson pohjaa kym
meniä metrejä ylempänä loivenevat ylätasot ovat viljelyksessä. Viljelymaisema on monimuotoista,
ja avoimuuden ja korkeuserojen ansiosta avautuu pitkiä näkymiä laaksoon. Maastonmuotojen ja
maaperän ominaisuuksien johdosta alueella on lukuisia näyttäviä kanjonimaisia purouomia ja
kymmeniä lähteitä. Niiden ympäristö on viljelyn ulkopuolella, joten lukuisat metsäsaarekkeet ja
monimuotoiset metsäalueet rytmittävät avointa peltomaisemaa, sekä rikastuttavat kasvi- ja eläin
lajistoa.
Rakennetun ympäristön rakenne kääntyy Hyypässä pohjalaisittain päälaelleen: rakennukset
ja tiet sijoittuvat ylärinteille, avoimen tilan reunoille kauaksi joesta. Hyypässä on silti vahvas
ti läsnä pohjalainen talonpoikainen perinne. Rakennusryhmät eri aikakausilta ovat sijoittuneet
nauhamaisesti, sopusointuisesti ja Hyypän perinteistä kylärakennetta noudatellen mutkittelevien kyläteiden varrelle. Rakennetun ympäristön helmiä ovat täälläkin kookkaat, punamullatut
pohjalaistalot, joiden julkisivussa on valkoiseksi maalattuja empire- tai uusrenessanssihenkisiä
yksityiskohtia. Pihapiiriä rajaa usein L:n -muotoinen ulkorakennus, jossa on kulmistaan viistetty,
valkoisin vuorilaudoin varustettu aukko, niin sanottu portinalus. Pihapiiri on tyypillisesti ra-

kennusten ja kasvillisuuden avulla tuulilta suojattu, ja sinne johtavaa tietä reunustaa koivukuja.
Hyypän kulttuurihistoria on moniulotteinen arvoalusta. Jokilaaksosta on löydetty kahdeksan
kivikautista asuinpaikkaa, jotka ajoittuvat yli kahdeksan vuosituhannen taakse. Pronssi- ja rauta
kaudella Hyypässä vierailivat eränkävijät Kyrönjokivarresta, Hämeestä ja Satakunnasta. Näiden
eri suunnista tulevien eränkävijöiden nautintarajana oli 1500-luvulle saakka Hyypänjokeen las
keva Rauhaluoma.
Maataloutta Hyypässä on harjoitettu yhtäjaksoisesti 1500-luvulta lähtien. Kantataloista Havunen, Korhonen ja Rauska kuuluvat Kauhajoen vanhimpiin taloihin, ja Hyyppä eli Rauhahyyppä on kylänä Kauhajoen ensimmäisiä. Alkujaan taloja peltotilkkuineen oli harvakseltaan eikä
maisema ollut kovinkaan avoin. Pellonraivaus lisääntyi merkittävästi vasta 1800-1900-lukujen
vaihteessa, ja avoin maisema laajeni nykyisiin mittasuhteisiinsa 1930-luvulle mennessä. Tuolloin
maisemaan kuuluivat vielä vesi- ja tuulimyllyt, heinäseipäät, saviprunnit, tervahaudat ja viljakuhilaat. Niitä ei Hyypässä enää näy, mutta maisemassa on kuitenkin vielä harvinaistuvia maa
seudun yksityiskohtia, kuten metsälaitumia, niittyjä, latoja, riihiä ja avo-ojia. Laakson pohjalla
mutkitteleva joki on pienuudestaan huolimatta tärkeä identiteettitekijä paikallisille. Tämä koko
naisuus tarjoaa kaikkineen mieleenpainuvia maisemaelämyksiä.
Hyypänlaakson elämyksellisiin maisemiin asettuu elävä maaseutu. Mika Marttilan tila Korhoskylässä.
Kuva Pentti Kakkori
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T U U LA HAA PA M Ä KI

Ikivanhaan kallioperän murrokseen syntynyt laakso on luonnon ja ihmisen
yhteistyön kaunis tulos. Se on komeimmillaan Panttikylässä. Hyypänlaakso on
merkitty valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luetteloon ja siitä on
muodostettu myös luonnonsuojelulain mukainen maisemanhoitoalue.

Hyypän kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvot on vahvistettu ympäristöhallinnon päätöksillä
ja inventoinneilla. Hyyppä on valtioneuvoston vahvistamaa valtakunnallisesti arvokasta maise
ma-aluetta, jolle perustettiin vuonna 2009 luonnonsuojelulain mukainen maisemanhoitoalue.
Alueeseen kuuluva Kolmentuulenlakin eli Katikan alue on osa Kauhanevan-Pohjankankaan Natura 2000-aluetta. Hyypässä sijaitsee maakunnallisesti arvokas Hyypän vanha meijeri. Havuskylässä Hyypän rajoilla sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas
kohde, Hämes-Havusen talonpoikaisrakennusryhmä. Alueella on merkittäviä luontoarvoja, ku
ten metsälailla suojeltuja luonnontilaisia puroja ja runsas kasvi- ja eläinlajisto, erityisesti linnusto.
Hyypässä on muun muassa tavattu lähes 50 harvinaista tai harvinaistuvaa lintulajia. Erityisen
geologisen rakenteen johdosta alue on lähes kokonaan pohjavesialuetta, ja laaksossa pulppuaa
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Mäen kaupassa Juonikylässä on sama kauppiassuku samalla tontilla palvellut hyyppäläisiä yli 100 vuoden ajan.

nelisenkymmentä lähdettä. Alueella on edellä mainitut kahdeksan esihistoriallista muinaisjään
nöstä ja kaksi perinnemaisema-aluetta. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Hyypänjokilaakson alue onkin kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta.
Kulttuurimaiseman arvona mainittakoon myös elävä ja monipuolinen maatalous ja muu elin
keinotoiminta, sekä kyläläisten vireä yhteistoiminta. Maaseudun elinkeinoihin Hyypässä kuulu
vat pajat ja verstaat, koneurakointi, kyläkaupat, turkistarhat ja matkailupalvelut. Suuri yhdistys
ten määrä ja lukuisat talkoovoimin vuosittain järjestettävät tapahtumat kertovat aktiivisuudesta
ja yhteisöllisyydestä.
TATU SILTANEN

Vuonna 1898 rakennetun Yli-Korhosen pohjalaistalon pihalla Korhoskylässä saa nauttia pitkistä näkymistä Hyypän
jyrkkärinteiseen laaksoon. Piha on ollut alun perin pää-ja talousrakennusten rajaama umpipiha, mutta talousraken
nukset on uusittuja pihaa avattu nykyaikaisille suurille koneille sopivammaksi. Yhtenäinen nurmialue, syreenit ja
vanhat perennat luovat kuitenkin talon pihaan vanhaa henkeä.
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Vuoden 1799 kartassa on jokivarressa taloja Havusesta Teevahaiseen kymmenen. Siitä eteenpäin talot ovat harvassa;
Könnö ja Pantti vastakkain joen vastarannoilla, ylempänä joen yläjuoksulla vain neljä muuta taloa. Kartan mukaan
Möykynluoma jatkuisi Perä-Hyyppään saakka, ja sen varressa Perä-Hyypän suunnalla olisi yhteensä viisi taloa. Talot
sijaitsevat 1-5 kilometrin välein.
Vuonna 1856 on kartan perusteella Hyypässä Havusesta Kauhajärvelle 23 taloa ja 22 torppaa. Pohjoispäässä
torppia on vähän, suurin torppakeskittymä näyttäisi olevan Teevahaisen-Könnönkylän välillä. Laakson länsipuolella
kulkee tie Vakkuriin saakka. Itäpuolella kulkutieyhteys on merkitty Panttikylästä Katikan kautta Kauhajärvelle. Tieyh
teys itä-ja länsipuolen välillä siltoineen on neljässä kohtaa, mm. Heikkurista Kiviluomaan. Pellot ovat pieniä tilkkuja
jokivarressa talojen yhteydessä. Jokivarressa on myös pieniä aloja niittyä. Rauhaluomassa on mylly samoin kuin Hyypänjoessa Könnönkylässä.
Vuonna 1920 Hyypässä näyttäisi jo olevan tiheä asutus. Taloja on merkitty Havusesta Kauhajärvelle 37 ja torp
pia 90. Sepänkylän talokeskittymä ja vanhat kantatalot erottuvat rakenteestapa torpat ovat levittäytyneet tasaisesti
kantatalojen välille. Koitto-ja Ratuskylät erottuvat tiheinä torpparikylinä. Tärkein tieyhteys on laakson länsipuolella,
jossa asutus keskittyy tiiviisti tien varteen. Itäpuolellekin on kehittynyt jonkunmoinen tieyhteys Rahikkaan saakka.
Könnönkylässä on edelleen mylly, Sepänkylässä on saha.
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Vuoden 1938 kartassa taloja on merkitty Hyyppään kolmisen sataa. Taloja yhdistää tiheä pikkuteiden verkosto.
Kouluja on Teevahaisessa ja Kiviluomankylässä.
1974 itäpuolen tie on rakennettu.
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Marketta Nummijärvi

SUOMENSELKÄ

TU O M O HAVUNEN

Suomenselällä on paljon soita. Pellot on raivattu latvajokien varsille paitsi kivennäismaille myös niitä reunustaville
nevoille. Peltoja reunustavien tasaisten, turvepohjaisten metsien kenttäkerroksessa kukkii nykyäänkin monin paikoin
suopursu. Maisematilat ovat usein laakson lakeutta pienempiä, joskin laajojakin peltoaukeita löytyy jokunen. Maata
lous on kuitenkin elinvoimaista; tilaluku harvenee, mutta koko kasvaa EU-mittoihin täälläkin.

Edellinen aukeama: Salakarin ranta Nummijärvellä. Kyläläisten yhteisesti omistama alue kokoaa tarmokkaat ihmiset
sekä kökkätyöhön että juhlaan. Kuva Markku Haapamäki
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Suomenselkä
Kauhajoen jokilaaksoja reunustaa ilmansuunnissa koillisesta lounaaseen laajat, metsäiset selän
teet, jotka kohoavat tyypillisesti 60-80 metriä jokilaakson reunoja ylemmäksi. Nuo selänteet kat
tavat kunnan pinta-alasta noin kaksi kolmannesta.
Selänteen ja pellon raja on paikoin jyrkähkö rinne pelloiksi raivatun avoimen tilan reunalla,
paikoin maasto taas kohoaa avoimen laakson reunoilta loivasti. Esimerkiksi Hiipakanmäessä Havuskylän laitamilla maasto nousee vain 400 metrin matkalla 20 metriä, ja rinteen jyrkkyys on si
ten 1:20. Sitävastoin Harjankylän ja Hangaskylän peltoja reunustavien metsäalueiden reunamaat
ovat puolta loivempia ja näyttävät silmällä jatkavan peltojen loivasti kohoavaa korkokuvaa. Jyr
känkin nousun jälkeen maaston korkeuserot ovat selänteen sisäosissa vähäisempiä. Esimerkiksi
selänteille raivatut pellot ovat lähes poikkeuksetta yhtä tasaisia kuin laaksossa. Paikoin maasto
kuitenkin kumpuilee hieman.
Näillä selänteillä on järvien rannoilla, latvajokien varsilla ja entisillä nevoilla varteenotettavia
viljelyalueita. Maatalouden ja pysyvän asutuksen historia ulottuu näissä selänteiden niin sano
tuissa larvakylissäkin 1600-luvulle, ja pellonraivaus on edennyt alkuvuosisatojen jälkeen vaiheit
tain nykypäivään saakka. Monien larvakylien ensimmäiset asukkaat ovat olleet kalastajia, met
sästäjiä ja heinän kerääjiä, jotka yöpyivät kalamajoissa tai muissa sesonkiasumuksissa kausittain.
Sitten asettuivat syrjäpeltoja raivaamaan sitkeät torpparit, joiden työtä jatkoivat aseveljet ja sota
siirtolaiset sekä nykypäivän uusi sukupolvi. Vaikka maisemaa ei aivan lakeudeksi tohtisi kutsua,
ovat suurimmat tasaiset aukeat nykyään jopa sadan hehtaarin suuruisia. Syrjäisiltä vaikuttavissa
kylissä on raivattu peltoa vielä 2000-luvullakin, ja maatilat ovat kasvaneet kilpailukyvyltään riit
tävän suuriksi ja kehittyneet nykyaikaisiksi.

Suuret larvakylät
Nummijärvi
Nummijärven kulttuurimaisemaa ovat ensimmäiseksi, ehkä jo keskiajalla edustaneet eränkävijöi
den sesonkikäyttöön tarkoitetut pienet savupirtit. Näitä tilapäisasunnoiksi rakennettuja asumuk
sia voidaankin leikkimielisesti pitää nykyisen huvila-asutuksen esi-isinä. Ensimmäiset uudistilat
on muodostettu järven länsirannalle Majaniemeen vuonna 1668 sekä Nummikoskelle 1671.
Kylän syntyyn ja kehitykseen on vaikuttanut paitsi tuo kalaisa, eränkävijöiden suosima jär
vi ja siitä laskevan pienen joen viljelykelpoiset ranta-alueet myös alueen sijainti kulkukelpoisen
harjun kupeessa kaukana kirkonkylän asutuksesta. Harjujaksoa on seuraillut kulkureitti aina
kin jo 1600-luvulla, kun Pohjanmaata ja Hämettä yhdistävä Kyrönkankaan kesätie perustettiin
kestikievarijärjestelmineen. Nummijärven ranta muodostui luontevaksi etappipaikaksi. Majatalo
perustettiin vuonna 1680 järven koillisrannalle nykyisen koulun kohtaan. Vaikka majatalon pito
oli rasite, toi se myös tuulahduksia ulkopuolisesta maailmasta. Toisaalta kymmenien kilometrien
etäisyys kirkonkylään ja ympäröivät, soiset salot ovat osaltaan pitäneet kylän painopisteen järven
ympärillä ja helpottaneet palvelujen vakiintumista.
Nummijärven kulttuurimaiseman juuret ovat vanhat, mutta viime vuosikymmeninä raken
netut rakennukset antavat kylälle sen ilmiasun. Ainoa 1800-luvulta peräisin oleva talo on vuonna
1886 rakennettu Nummi (Nummijärventie 405), ja noin 90 % rakennuskannasta on rakennettu
vuoden 1940 jälkeen. Peltomaisemakin elää ja uudistuu, sillä kylässä on raivattu uutta peltoa vielä
2010 luvulla. Rantapellot palvelevat nykyään suureksi osaksi huvilatontteina tai ympärivuotisessa
asutuskäytössä.
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Wanha Pankki puoti jatkaa entisen pankkitalon elämää. Taustalla näkyy kylän kaupan rakennuksia.

Kyläkeskuksessa asutusta ja palveluja sijoittuu nauhamaisesti maantien varteen. Kovin tiivistä
raittivaikutelmaa ei synny, sillä rakennukset sijoittuvat väljästi noin kilometrin matkalle. Kes
kukselle luo omintakeista tunnelmaa runsas puusto, suoranainen metsäisyys. Toisin kuin muissa
kyläkeskuksissa, pääraitille ei juuri avaudu enää viljeltyjä peltoja, sillä vanhat peltotilkut raitin
varressa ovat muussa hyötykäytössä. Raitin varren komea mäntypuusto saa voimansa Nummikankaan harjujakson maaperästä. Puuston ja rakennusten välistä pilkahtelee Nummijärven selkä
sekä rantojen loma-asunnot.
Varsinaiset viljelysmaat sitä vastoin avautuvat järven länsirannoilla, vanhojen umpiperäisten
pistoteiden varsilla sekä sodan jälkeen turvemaille raivatussa Koihnassa. Avoimen maiseman
mittakaava on selvästi jokilaaksoa pienempi; suuremmat peltoaukeat ovat tyypillisesti 50 heh
taarin suuruisia. Viljelyä ja karjankasvatusta harjoitetaan kuitenkin täysin EU-aikaisessa mitta
kaavassa.
Kylälle tärkeä elinkeino on turvetuotanto, jonka tuotantomaisenraan avautuu pilkahdus
Koihnassa Sarantietä ajettaessa. Muualla kylän noin 800 hehtaarin suuruiset turvetuotantoalueet
piileskelevät metsien suojissa, ja avautuvat vain varta vasten niitä etsivälle. Turvetuotanto on elin
keinona verrattain uusi, sillä suon raivaus polttoainetarkoitukseen alkoi kylässä vasta 1970-luvulla. Viime vuosikymmenet ovat tuoneet kylän lievealueiden maisemaan myös maa-ainesten
oton järeine kalustoineen. Kylän halki kulkevan Nummikankaan harjujakson sora ja hiekka ovat
haluttua tavaraa vähäharjuisessa ympäristössä.
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Modernilta ajalta ovat myös kylän käytössä olevat yhteisökohteet. Leirintäalue perustettiin
1956, ja rakennukset ovat 1980-2000 luvuilta. Majaniemen historia seurakunnan leirikeskuksena
alkaa 1960-luvulta, nykyinen koulu rakennettiin 1970-luvulla. 1980-90-luvuilla rakennetut van
husten asunnoiksi rakennetut Nummikodin rivitalot ovat nykyaikainen vastaus syytinkitupien
tarpeeseen. Sivukylienkin kulttuurimaisema elää ja uudistuu omaan rauhalliseen tahtiinsa.
Vanhaa perintöä Nummijärvellä edustavat tiestön linjaukset, asutuksen sijoittumisen tapa
tiestön varrelle sekä jäljellä olevat käytöstä poistuneet vanhat talot, torpat ja yhteisörakennukset.
Arvorakennus kylällä on Matti Visannin suunnittelema, vuonna 1934 talkoilla rakennettu kyläkirkko. Se on museoviraston valtakunnallisesti arvokkaaksi nimeämä rakennus.

PENTTI KAKKORI

Järvestä lähtevä laskujoen alku kunnostettiin. Näin syntyi hienoa vesimaisemaa ja uusia viehättäviä rakennuspaikkoja.
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Kesän kohokohtia olivat 1940-60-luvun koululaisille kesäleirit. Kuvassa kesäleiriläisiä 1940-luvun lopulla Nummijär
ven maisemissa. Osanottajat oli valittu eri kansakouluista, korkeintaan kaksi yhdestä koulusta. Kesäleiri kesti kaksi
viikkoa ja majoitus oli Nummijärven kansakoulussa.
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Juhannusjuhlien järjestämisessä Nummijärven maatalousjärjestöillä on vuosikymmenten perinne. Aikaa seu
raten niistä on tullut tapahtuma, jossa esiintyjinä on kansainväliset huippuartistit orkestereineen. Nummirock
juhannuksena 2012.
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YLÄKUVA TUOMO HAVUNEN, ALAKUVA MARKKU HAAPAMÄKI

Aikaansaavan kylän eräs osoitus on ilmailuviikonloppu kevättalvella. Jo useana vuonna Nummijärven innokkaat il
mailun harrastajat ovat auranneet järven jäälle lentokentän. Kutsu on kuultu ja koneita on tullut melkeinpä taivaan
täydeltä eri puolilta Suomea.
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KAUHAJOEN MUSEO

Jo vuonna 1845 sai Nummijoen Särkikosen saha oikeuden sahata lankuiksi 4000 tukkia vuodessa. Saha oli suurimpia
Etelä-Pohjanmaalla. Saha paloi 1868. Matti Mannila rakensi jauhomyllyn rinnalle uuden sahan 1915 ja nimi muuttui
Mannilan sahaksi ja myllyksi. Uusi isäntä Felix Mannila otti paikan hallintaansa 1932, kaksi vuotta kuvanoton jälkeen.
Vasemmalta Frans Rinne, Felix Mannila, Flanna, Hilma ja Lempi Mannila, Toini Aaltonen, Flilma ja Matti Mannila. Ovella
mylläri Mauri Mänty.

Viljelykset jatkuvat Nummijokivartta alajuoksulle päin, ja kylä vaihtuu Nummikoskeksi.
Nummikoskella on elinvoimaista maataloutta ja pienyrityksiä, mutta kunnalliset ja kaupalliset
palvelut ovat väistyneet. Karvian tien varrella on kylän maamerkkinä Väljän tila komeine rehusiiloineen. Suuri osa Nummikosken kylämaisemasta jää piiloon ohikulkureiteiltä. Maisematilat
ovat pieniä, sillä rakennusryhmät ja jokivarren puusto jakavat kapeita, pitkänomaisia peltoaukei
ta. Nummikoskelta löytyy hyvin säilytetty harvinaisuus, Särkikosken saha ja vesimylly. Raken
nus on saanut nykyisen muotonsa 1939, mutta runko on vanhempi.
Nummijärveltä Karvian Sarankylää kohti ajettaessa pilkottaa vasemmalla Säkkijärvi ja Koivumäenkylän taloja ennen pitäjänrajaa. Karvianjärveen laskevaa Säkkijokea perattiin 1800-luvun jälkipuoliskolla järven kuivaamiseksi, mutta työ tuotti onneksi vain osittaisen tuloksen.
Nyt kylässä on yksitoista asuttua taloa ja järvellä 50 kesäasuntoa. Järven tila on kohentunut, kun
Vapon turvetuotantoalueitten vedet eivät ole laskeneet järveen pariinkymmeneen vuoteen. ITEtaiteen töillään kansainvälistä tunnustusta saanut Alpo Koivumäki asuu ja työskentelee kylällä
kotitalossaan. Pysyvä näyttely Alpon Savanni on tekijän pihapiirissä.
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Kuvassa on jo edesmennyt Voitto Luoma. Hän yhdessä puolisonsa Helvi o.s. Mannilan kanssa tarttui toimeen kunnostaakseen vanhan sahamyllyn. Kuvat ovat vuodelta 2011, jolloin työ oli ollut valmiina jo puoli vuosikymmentä. Punamullatut seinät, valkoiset ikkunapielet ja kunnostetut koneistot ovat näkemisen arvoisia. Sahan ja myllyn rakenteet ja
koneisto ovat säilyneet hyvin, ja ovat toimintakunnossa.51
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Taiteilija savannilla.

Lauri Hautamäki

ALPON SAVANNI KOIVUMÄEN KYLÄSSÄ
Alpo Koivumäki innostui tekemään taidetta monien muiden itseoppineiden kansantaiteilijoiden tapaan vas
ta eläkkeelle jäätyään. Hän toimi maanviljelijänä 1990-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen hän alkoi luoda
pihamaalleen eksoottisia Afrikan eläimiä. Näistä on ajan oloon syntynyt kokonainen veistospuisto, Alpon
Savanni, jonka taiteilija haluaa säilyttää jälkipolville eikä myy teoksiaan ulkopuolisille. Materiaalina on kierrätysromu ja malleina Alpo on käyttänyt painettuja kuvia ja luontodokumentteja. Hän työstää ja yhdistelee
jätemateriaaleja niin taitavasti ja omintakeisesti, että hänen taidettaan voidaan taiteilija Erkki Pirtolan sanoin
kutsua alpoismiksi. Alpon Savannia paikan päällä ihaillessa voi todella yhtyä Minna Haverin väitöskirjassaan
esittämään toteamukseen yleensä nykykansantaiteesta: "Teosympäristö tekee paikasta merkittävän ja mie
lenkiintoisen ja teoskokonaisuus tuottaa omassa ympäristössään tarkasteltuna rikkaan ja kokonaisvaltaisen
taidekokemuksen".
Työt ovat olleet esillä lukuisissa näyttelyissä Suomen lisäksi myös Budapestissa, Moskovassa, Berliinissä,
Göteborgissa, Tukholmassa ja Norjan Arendalissa sekä Tanskan Randelsissa. Alpo on antanut työnäytteitä
myös ulkomailla: Ranskassa La Fabuloserie-kansantaiteen museossa vuonna 2004 sekä Sveitsissä Kartause
Ittinge-museossa vuosina 2009 ja 2011.
Lähteet
Minna Haveri 2010. Nykykansantaide. arted.uiah.fi/synnyt/2_2010/haveri.pdf
Minna Haveri: (ei julkaisuaikaa) Alpo Koivumäki, http://itenet.fi/ite-taiteilijoita/alpo-koivumaki/
Kautiainen, Sirpa 2005. Alpon savanni on jätemateriaaleista tehty. http://sivistys.net/?action=juttu&ID=1158
Julkaistu: 12.5.2005
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1856

1938

1799 kartassa Nummijärvellä on kaksi tilaa, kestikievari itäpuolella Kyrön kankaan kesätien varrella, toinen länsipuolella
Ylimysluoman suun eteläpuolella. Nummikoskella on kolme tilaa, Säkkijärvellä ei asutusta vielä lainkaan.
1856 on Nummijärvellä kaksi taloa ja kaksi torppaa järven vastakkaisilla rannoilla. Nummijärven talo on nykyisen
Salakari-koulun kohdalla ja Fränti länsirannalla Ylimysluoman pohjoispuolella. Jaakolan torppa on järven pohjois- ja
Juurakon torppa eteläkärjessä. Fräntin talolla on eniten peltoa. Ylimysluomassa on mylly. Nummikoskella Nummijoen
varressa on ryhmänä kolme taloa ja kaksi torppaa. Peltoalueita ei ole merkitty ollenkaan. Kyrön kankaan tie on vanhal
la paikallaan eikä turhia mutkittele.
1920 Nummijärvellä on 13 taloa ja 22 torppaa ja lisäksi Säkkijärvellä kaksi taloa ja yksi torppa. Näistä pääosa
sijaitsee järven rannalla, mutta asutusta on myös "Nummiluoman" varrella ja Kulmalan suunnalla. Nummikoskella on
yhdeksän taloa ja viisi torppaa, Särkikoskessa mylly. Kylästä on tieyhteys Hyyppään Panttikylään kahta kautta. Järven
itäpuolelta on tieyhteys Säkkijärven kautta Karvian Sarankylään.Tieyhteys etelään kulkee edelleen vanhaa Kyrönkankaan reittiä Kauhalammen ohitse. Järven itärannalla kaikki talot sijoittuvat tien ja järven väliin.
1938 kartalla näkyvällä alueella 74 taloa, joista valtaosa sijaitsee nauhamaisesti järven ympäri kiertävän tien var
ressa (Säkkijärvi ja Nummikoski rajautuvat kartan ulkopuolelle). Kyläkeskus on muodostunut järven itäpuolelle. Itä
rannalla tien varressa on 24 taloa. Peltoja myös kauempana järven rannasta (Koihna, Jokela, Kulmala). Koihnan suun
nassa Saran tien varressa on vasta neljä taloa. Uusi tie etelään erkanee Lapinharjun jälkeen vanhasta reitistä ja kaartaa
Nummikoskelle. Nummikoskea ei näy kartalla kuin pieni kulma. Hieman vanhempi kartta vuodelta 1933 täydentää
kuvaa; Säkkijärvellä on 11 taloa pienine peltoineen, ja pienten teiden verkosto on tiheä. Nummikoskelle on karttaan
merkitty yhteensä 45 taloa.
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1974 peltoa on raivattu lisää jokivarteen Nummikoskella. Järven etelärannat ovat nykyistä paljon avoimempia. Koihnan pellot ovat laajentuneet pohjoiseen, ja asuintaloa on rakennettu lisää reilu kymmenen 1930-luvusta. Myös Num
mikosken pellot ovat laajentuneet 1930-luvun jälkeen. Rannoille on rakennettu lukuisia huviloita. Ja leirintäalue on
perustettu järven kaakkoiskulmaan. Kansakoulu on järven länsirannalla ja seuraintalo itäpuolella.
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Ikkeläjärvi on Nummijärven jälkeen Kauhajoen toiseksi suurin (3,5 km2). Järven virkistyskäytöllä on huomattava mer
kitys sekä kyläläisille että 60 huvilan asukkaalle.

Ikkeläjärvi
Ikkeläjärven kylä näyttäytyy pienenä ja idyllisenä kylännimisen järven rantapelloille väljästi le
vittäytyneenä sivukylänä. Kylässä ei ole varsinaista palvelukeskustaa, mutta kyläläisille "Viita
lan sahan kohta”, jossa asutus tihenee hieman, edustanee kylän sydäntä. Keskeisiä yhteisöllisiä
kohteita ovat vanha vuonna 1933 rakennettu ja vuonna 1999 lakkautettu koulu (Ikkeläjärventie
637), nuorisoseurantalo Ilmola, vanha yhteinen, 1908 rakennettu viljamakasiini, joka on edelleen
kirkkokalliolla eli makasiininmäellä ja vuonna 1949 rakennettu Hakokallion koulu 1949 (Ikkelä
järventie 422). Järven ohella omaa erityistä, muusta Kauhajoen maatalousmaisemasta poikkeavaa
identiteettiä kulttuurimaisemalle antaa hieman kumpuileva maasto. Rakennusryhmät sijoittuvat
maastosta kohoaville pienille kummuille.
Ikkeläjärven pysyvän asutuksen historia ulottuu oletettavasti 1600-luvulle. Ikkeläjärven ky
läasutus on aikanaan rakentunut kahden maakirjatalon, järven länsipuolella sijaitsevan Ikke
läjärven ja itäpuolella sijaitsevan Koivuniemen taloista, ja samat suvut ovat pitkään hallinneet,
raivanneet ja viljelleet järven rantamaita.52Aluksi taloja jaettiin vähän, mutta 1800-1900-lukujen
vaihteessa esimerkiksi Koivuniemen numeron taloja oli jo noin 10. Torppariasutusta on muo
dostunut molemmille kantataloille, ja erityisesti 1800-luvulla torpan paikkoja jaettiin auliisti
niitä haluaville. Kylän laitaosan pellot ovatkin pääosaksi torpparien raivaamia. Kylän asutus on
ollut suurimmillaan 1900-luvun alkupuolella, jolloin asukkaita alkoi Ikkeläjärveltäkin muuttaa
Amerikkaan.53
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Vanhaa rakennuskantaa edustavat 1800-luvun puolivälistä periytyvä Koivuniemen vanha
tuulimylly (Niementie), ja Koivuniemen vanha asuintalo sen vieressä. Talo ajoittuu tiettävästi
1800-luvun lopulle. Hyvärilän talo on rakennettu vuonna 1920.
Ikkeläjärvi kuului aluksi Jalasjärven kylään, jonne suurin osa asiointimatkoista suuntautui
pitkään. Toisaalta Ikkeläjärven kautta kulki 1700-luvulla ja 1800-luvulla talvinen kaupunkitie
Pohjanlahden rannikolle. Ikkeläjärven talosta muodostui paljon käytetty "viittatien majatalo”,
ja parinkymmenenkin hevosen ja rekipelin jono saattoi yhtä aikaa ajaa luttiportin alitse pihaan.
Levähdys- ja yöpymispaikassa saattoi olla jopa sata hevosta kerrallaan. Yhteydet Kauhajoelle pa
ranivat vasta 1950-luvulla, kun suora tie Sahankylän kautta kirkolle rakennettiin. Tie järven ym
päri valmistui 1966.
Peltoviljelyjä karjanhoito ovat olleet tärkeässä asemassa kyläläisten toimeentulossa alusta al
kaen. Suurin osa pelloista on järven pohjaa. Suurimmat peltoalueet sijoittuvat järven eteläpuolelle,
jossa uudempia peltoja on raivattu pistoina myös ennen tulvineille turvemaille. Tällaiset Rytinevantien, Peltosenkujan ja Virsunkujan tilat syntyivät pääasiassa sotienjälkeisen asutustoiminnan
tuloksena. Myös järven pohjoispuolella on uudempia tiloja. Aluksi halla on ollut jokakesäinen
ongelma peltoalueita ympäröivien soiden vuoksi. Halla ja tulvat eivät kuitenkaan juuri enää vai
vaa näitä maita edes entisillä nevoilla, siitä ovat pitäneet huolta 1900-luvun lopulla tehostunut
ojitus ja kalkitus.
Ikkeläjärveä aiottiin ja yritettiin kuivata 1800-luvun puolivälissä, järvenlaskuhankkeiden
kulta-aikana. Järven laskussa ei täysin onnistuttu, mutta yritysten tuloksena järvestä alkunsa saa
van Ikkelänjoen alkamiskohta on muuttunut alkuperäisestä. Kevättulvien hallintaan ja järven
vedenpinnan säätelyyn tähtääviä suunnitelmia tehtiin 1900-luvun puolellakin -60, -80 ja -90-luvuilla. Luusuaan rakennettu pohjapato antaakin jonkunmoiset mahdollisuudet säädellä järven
veden pintaa, mutta sillä on nykyään merkitystä pikemminkin järven virkistyskäytölle. Joen suun
tuntumassa pienet peltokuviot ovat nykyisin metsittyneitä.
Kylää ympäröivät metsät ja suot ovat myös auttaneet elannon hankkimisessa. Tervanpolt
to on ollut täälläkin tärkeässä asemassa - Ikkeläjärven alueella ollut yli 30 tervahaudan paik
kaa. Karjaa on laidunnettu metsässä, ja soilta on kerätty talviheiniä ja metsästä lehtikervuja
karjalle 1960-luvulle saakka. Muun muassa Matolampi ja Pallonneva ovat palvelleet heinä- ja
luhtamaina. Turvemaasta on myös raivattu peltoja, joista on tullut viljelykelpoisia ojitusten ja
saveamisen avulla.54

Viljely ja karjanhoito ovat olleet tärkeitä asutuksen alusta alkaen. Eniten viljelyksiä on järven eteläpuolella, jossa
nevan uudisraivaus on lisännyt peltoalaa viime vuosikymmeninäkin.
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Tämä Sahankylässä sijaitseva sodanjälkeinen Antilan rakennusryhmä edustaa hyvin tuon ajan rakentamista; asuinra
kennukset ovat 1,5 kerroksisia, muodoltaan yhtä leveitä kuin korkeita, harjakattoisia ja vuorattu pystyrimalautavuorauksella. Ikkunat ovat näissä uudistiloissa kaksi- tai kolmiruutuisia. Navetta- ja konesuojarakennus on tyypillisesti
L-muotoinen, puusta tai puusta ja tiilestä rakennettuja siinä on pienet kaksi-, kolmi- tai neliruutuiset, valkoisin vuo
rilaudoin varustetut ikkunat.

Sahankylä
Sahankylänkin vanhimmat osat juontavat juurensa 1800-luvulle torpparien aikaan. Sotia en
nen rakennetut pienet, vanhat tuvat ovat kuitenkin nyt autiona. Varsinaisesti kylä rakentui
1940-50-luvuilla eri puolilta Suomea muuttaneiden rintamamiesten raivaamana. Sahankylä on
viimeinen suuri raivaustyö Kauhajoella.
Sahannevan uudisalueen työt aloitettiin 1946. Sahannevantien rakentaminen aloitettiin van
kityövoimalla 1948. Vangit rakensivat Sahankylään ensin muutamia navettarakennuksia, joissa
he asuivat tien rakentamisen ajan. Tie otettiin virallisesti käyttöön 1953, jolloin se ulottui Sahankylän loppupäähän, Hakonevanmaahan saakka. Tietä jatkettiin edelleen Ikkeläjärvelle, ja se
valmistui 1956. Tie lyhensi ikkeläjärvisten matkaa kirkonkylään huomattavasti. Sitä ennen he
olivat joutuneet kulkemaan kirkolle Kangastien kautta. Sahankyläntie päällystettiin 1988. Uudisasuttamisen kiivainta aikaa kylässä olivat vuodet 1950-1954. Laajasta, täysin asumattomasta
suoalueesta tehtiin 42 viljelystilan kylä. Tilat olivat rintamamiestiloja, jotka he itse raivasivat.
Perheeni muutti syksyllä 1951 Sahankylään. Asuimme sen talven Luukkaiseti navetassa. Isä oli
edellisen kesän raivannut peltoa, eikä meillä vielä ollut rakennuksia. Mielestäni oli kamalaa asua
navetassa, lehmät, lampaat ja kanat navetassa, hevoset tallissa, ja me - äitini, isäni, veljeni, sisareni
ja minä - asuimme karjakeittiössä ja nukuimme saunassa, joka tosin oli uusi, kesällä valmistunut.
Pimeää oli, koska sähkövaloja ei ollut eikä naapuriakaan ollut lähellä. Seuraavana kesänä raken
nettiin navetta, kärryliiveri ja sen päähän asuinhuoneet, tupa ja kamari.
Kaarina Ontto-Panulan muistelemaa Kauhajoen Joulussa 2007

Lehmiä oli navetassa 5-6 ja peltohehtaareja viljelyksessä viitisentoista taloa kohti. Ojat kaivet
tiin käsin, olipa apuna joskus katerpillarikin. Jälkikasvu hiihti tai käveli koulumatkansa vuon-
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na 1952 avattuun kouluun. Nykyisin pellot ovat
salaojitettuja, ja niitä viljelee muutama viljelijä
nykyaikaisella kalustollaan. Tiet aurataan te
hokkailla traktoreilla ja moni sujauttaa koulu
matkansa auton kyydissä.
Perustamishistoria antaa vahvan leimansa
kylän ilmiasulle. Rakennuskanta on yhä hyvin
samanikäistä ja samannäköistä, 1940-50-luvulla rakennettua rintamamiestalotyyppiä. Al
kuperäisessä asussa 1940-luvun 2-3-ruutuisine
ikkunoineen on vielä neljä tilaa. Jopa talousra
kennukset ovat keskenään hyvin samankokoi
sia ja samannäköisiä yksityiskohtineen, joskin
ulkovuorauksessa on käytetty vaihdellen puuta
ja tiiltä. Rakennusryhmät, joissa on asuinraken
nus ja talousrakennus pienen pihan ympärillä,
sijoittuvat tasaisin välein supisuoran päätien ja
siitä erkanevien pistoteiden varteen. Rakenta
minen ja pellonraivaus etenivätkin koko alueelle
yhdellä kertaa tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Sahankylässä maaston korkeuserot ovat
vähäisiä paitsi avoimilla pelloilla myös ympä
röivillä metsäalueilla. Ympärysmetsät eivät ero
tu maastosta kohoavana selänteenä, vaan sama
tasaisuus jatkuu avoimilta pellolta metsämaille.

Sulo Heikinkankaan ulkorakennus Sahankylässä syttyi salaman iskusta kesällä 2012. Ukonilma katkaisi samalla sähköt
lähialueelta. Asentajien tuli palauttaa virta nopeasti takaisin, lähitalojen lehmillä oli juuri lypsyaika.
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Kauhajärvi
Kyrönjoen pisin latvahaara Kauhajoki (Hyypänjoki) alkaa pienenä purona Kauhajärvestä 28 km
keskustasta etelään. Kiinteä asutus näille latvavesille levisi 1600-luvun lopulla. Siellä oli ”hyvä
torpanpaikka, vaikkei vähällä vaivalla ja vähin kustannuksin ylösotettavissa, kivistä maata”.
Kauhajärvi oli myös ensimmäisen talon nimi. Se pantiin verolle 1688.55
Nykyään Kauhajärven kylän talot sijaitsevat järven pohjois- ja itäpuolella, missä on myös laa
jimmat pellot. Järven eteläpuolella ei ole lainkaan asutusta, koska 1800-luvun järvenlaskun seu
rauksena rannat ovat soistuneita ja alava suoalue jatkuu pidemmällekin etelään. Länsipuolella
järveä kiinteä asutus on jäänyt syntymättä siksi, että karuilla kankailla ei ole viljelyskelpoista
maata. Myös idässä kuivat hiekkakankaat ulottuvat järven rantaan. Järvikangas on mitä soveliainta vapaa-ajan asuntojen rakentamiseen, ja muutama huvila on jo tehtykin. Kankaalla sijaitsee
myös kylän maamiesseuran talo Tapiola. Järvikankaan itäpuolella Aunesluoman turvepohjaiset
pellot on raivattu Karvianjoen vesistöön kuuluvan Vinniäisluoman latvoille. Aunesluoman ja
Kauhajärven peltojen välillä kulkee siis Kyrönjoen ja Karvianjoen vesistöjen vedenjakaja.56
Pienen kyläkeskuksen muodostavat koulu, entinen kauppa ja näiden ympärillä oleva asutus,
sekä hieman etäämpänä Tapiola ja kaunis kyläkirkko hautausmaineen. Rakennuskanta on hyvin
yhtenäistä ja pohjalaishenkistä. Kylätaajama kokonaisuudessaan on verrattain tiivis ja yhtenäinen
ulkoasultaan.
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Kauhajärven kyläkeskukseen noustaan pienelle mäelle notkelmasta, jossa virtaa Kauhajärvestä alkava Kyrönjoen pi
sin latvahaara pienenä purona. Matalanja aiemmin lasketun järven pinnan nostoa on vuosien varrella esitetty, mutta
toimenpiteet antavat vielä odottaa. Katikan ajattomuutta henkivän talon (ylh.) vierestä virtaa Katikanluoma, joka
edustaa Kauhajoen puroluonnon aatelia.
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1856

1938

1799 karttaan on Kauhajärvelle merkitty yksi talo, Kauhajärvi, joka näyttäisi sijaitsevan tuolloin vielä avovetenä olleen,
Kauhajärveen laskevan Vähäjärven rannalla. Paholuoman varressa on peräti kolme taloa, nimeämätön on nykyisen
Ojanperän tienoilla, lisäksi on karttaan merkitty Kangasniemi ja Hietakangas.
1856 Kauhajärvellä on kartassa kaksi taloa ja neljä torppaa. Kauhajärven talo on merkitty nykyiselle paikalleen
järven itärannalle. Pienet järvet Kauhajärven koillispuolella ovat yhä avovettä. Kauhajärveltä on tieyhteys Honkajoelle
sekä tiet pohjoisen suuntaan sekä Hyypän laakson itä- että länsipuolen kyliin. Myös Katikan torppa näkyy kartalla.
1920 Kauhajärvellä on neljä taloa ja kolme torppaa järven ympärillä. Järveä ei ole merkitty avovetenä lainkaan,
avovettä on vain nykyisin umpeenkasvanut Ylinenjärvi. Tie näyttäisi kulkevan Ylinenjärven pohjoispuolelta eri koh
dasta kuin nykyisin. Aunesluoman varteen on raivattu kaksi taloa.
1938 Kartalla näkyvälle alueelle on merkitty 32 taloa. Maantie on nyt nykyisellä paikallaan. Asutus on levinnyt
kauemmaksi järvestä itään Aunesluoman suuntaan ja jokivartta pohjoiseen. Järven ympärille raivatut pellot ovat saa
vuttaneet lähes nykyisen laajuuden. Maantien linja kulkee hautausmaan kautta.
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1974

1970 Peltoa on raivattu jonkun verran lisää erityisesti Aunesluoman tien varren viljelyaukeiden reunoille ja Katikankankaan itäpuolelle.Taloja on 1938 karttaan verrattuna muutama enemmän.Tielinjaus kulkee edelleen hautausmaan
ja siten myös 1951 rakennetun kirkon kautta.
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Pienet larvakylät
Möykkykylä
Möykkykylä sijoittuu Päntäneen ja Hyypän välimaastoon, vedenjakajalle suuntautuvan Möykynluoman varrelle. Varsinkin Murronkylän pienipiirteisessä maisemassa on aistittavissa yhä torpparikylän tunnelmaa, vaikka pientiloja ei enää ole. Kylässä viljellään edelleen luomaan viettäviä
peltoja ja joitakin erillisiä viljelyksiä, joita on laajennettu uudisraivauksella viime aikoihin saakka.
Keskeisin osa kylän asutuksesta perustuu Möykyn tilasta muodostettuihin tiloihin ja torp
piin. Möykky lienee saanut ensimmäiset asukkaansa vuonna 1653 ja uudistila siitä tuli vuonna
1672. Kylän ensimmäiset pari torpparitilaa on raivattu Päntäneenjoen latvan, Möykynluoman
rannoille jo 1700-luvun lopulla, eikä kylä juuri kasvanut sataan vuoteen. 1800-luvun loppupuo
lella perustettiin paljon torppia ja mäkitupia etenkin Murronkylään, Rahkolan kantatalon maille.
1920-luvulle tultaessa kylässä oli kuitenkin jo yhteensä parisenkymmentä taloa ja torppaa joen
ja salotien varrella. Pienimmissä torpissa pärjättiin parin-kolmen hehtaarin peltotilkun ja parin
lehmän turvin, lisätuloa tarjosivat metsätyöt ja muut sivuansiot. Kylän asutus kasvoi edelleen
tilojen ositusten ja uudisraivauksen myötä. Kylään muutti myös uudisasukkaita muualta, jopa
Lapualta saakka.
Kylän kautta kulkevaa salotietä alettiin aurata talvisin vasta 1950-luvulla. Huono tieyhteys
ei kuitenkaan estänyt kylän kasvamista, sillä ennen sotia Möykyssä oli jo 41 taloa sekä oma
kansakoulu ja pienviljelijäyhdistys. Sodan jälkeen kylään asettui myös jokunen siirtolaisperhe.
Nykyisin kylässä on noin 30 asuttua taloutta, pääosin keski-ikäisiä perhekuntia, tilan pitoa jat
kaneita sukupolvia. Entiset mökit ovat hävinneet ja pikkutilat lopettaneet viljelyn. Karjatalous
jatkuu elinvoimaisena kylällä yhä edelleen EU-ajan mittakaavassa. Yksi tila kuului vuonna 2009
tuhannen suurimman tilan joukkoon koko Suomessa viljelyksessä olevan peltoalan perusteella.
Kylämaisema on pienipiirteistä; tilarakennukset, metsät ja peltojen keskellä mutkitteleva luo
ma rantakasvillisuuksineen jakavat peltoaukeat pieniin maisematiloihin. Peltoalueet ovat tääl
läkin tasaisia. Talot on rakennettu pieniin ryhmiin jokivarteen ja Möykkytien varrelle. Uudis
asutusta on etenkin joen yläjuoksulla. Kylä jatkuu asuttamattomana rapakkoisista kytöpelloista
koostuvana Päntälänmaana pitkälle kohti Hyyppää.
Kylä sijaitsee luonnon kannalta mielenkiintoisesti, sillä jokivartta ympäröi lähes joka puolelta
selänteet. Pohjoispuolella on Harrinmäki ja länsi-etelä -puolella on laajat Lumikankaan erämaiset
kangasmaastot, jotka jatkuvat yhtäjaksoisesti aina Lauhanvuorelle saakka. Vanhat harjualueet
ovat merkittäviä pohjavesialueita, ja niiden ansiosta kylässä on runsaat, perusteellisesti hyödyn
netyt pohjavesivarat. Myös kylää halkovan Päntäneenjoen latvaluoman vesi on pohjavesipitoista
ja jokivarren luonto rehevää ja lajirikasta. Varsinainen helmi on kirkasvetinen ja hiekkarantainen
Hiukkajärvi, jonka rannalla on metsästysmaja ja joitakin loma-asuntoja.
Teemu Tuovinen on antanut asiantuntemuksensa Möykkykylän artikkelin laadintaan
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Tilarakennukset, metsä ja ja peltojen keskellä mutkitteleva luoma rantakasvillisuuksineen jakavat peltoaukeat Möykkykylän pieniin maisematiloihin. Peltoalueet ovat täälläkin yleensä tasaisia, mutta nämä talot seisovat näköalapaikal
la kylätien ja Harrinkankaan metsäautotien risteyksessä.
Hiukkajärven metsästysmaja on myös avantouinnin harrastajien tukikohta.
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Uuro
Uuro sijaitsee Kauhajoen lounaisosassa Isojoen rajalla 25 km keskustasta. Pellot on raivat
tu Uuronluoman varren kivennäismaille sekä ympäröiville turvemaille, tiloista ensimmäisenä
Tarkka, Talvitie ja Uuro. Laajimmat peltoaukeat sijaitsevat Hukanluomantien molemmin puolin
avaten maisemaa 200 ha verran. Vanha kyläkeskuskin on avoimen peltomaiseman ympäröimä.
Monien muitten kylien tapaan palvelut ovat kaikonneet. Entiset kyläkaupat voi tunnistaa suuris
ta ikkunoistaan, sijainnista tiiviisti tienvarressa sekä tielle antavasta ovesta. Moreenikummulle
rakennettu koulu on nykyisin yksityisessä käytössä. Hiljaisesta kyläkuvasta huolimatta Uurossa on edelleen elinvoimaisia ja EU-kuntoon laajennettuja maatiloja. Tiloista suurimmalla osalla
lypsykarjatalous on päätuotantosuuntana. Hukanluomantiellä ajaessa voitkin nähdä vielä lehmiä
laitumella.
Uuron vanha rakennuskanta kertoo, että talot ovat olleet täällä keskikokoisia. Pitkällä si
vulla on ollut ikkunoita tyypillisesti neljä. 1800-luvun puolella rakennettuja rakennuksia ovat
Korpi-Uuro (1888) sekä Haapala (1890), joka on edustava puolitoistafooninkinen pohjalaistalo
haukanikkunoin ja 6-ruutuisin ikkunoin varustettuna. 1900-luvun alun rakennuskantaa edus
tavat poikkipäädyllä varustettu, klassistinen Mäki-Uuro (1920) sekä Yli-Uuro 1900-luvun alusta.
Klassistista linjaa jatkaa myös 1936 valmistuneen koulun asuinrakennus.

Uuron pellot ovat aktiivisessa viljelyssä. Ne avautuvat laajoina maantieltä Hukanluomantien suuntaan. Kylänraitin
palvelut ovat hiljentyneet. Kansakoulu (1936-72) on mäellään, mutta uudessa käyttötarkoituksessa.
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Muurahainen ja Vakkurinkylä
Muurahais- ja Vakkurinkylän talot on raivattu paikoin kanjonimaisessa uomassa mutkitelevan
Paholuoman varrelle. Uuron tapaan täälläkin on totuttu pitkiin etäisyyksiin, sillä matkaa Kauha
joen keskustaan on 40 km. Kaksi muutakin yhteistä tekijää löytyy; kaikki kylät ovat varsin pieniä,
harvakseltaan rakentuneita, parin-kolmenkymmenen talon kyliä, mutta kuitenkin niissä harjoi
tetaan nykyaikaista, elinvoimaista maataloutta. Kaupalliset palvelut ovat kaikonneet aikaa sitten
ja koulut on lakkautettu, mutta pellot tarjoavat elannon myös uusille sijaintia pelkäämättömille
sukupolville.
Muurahaiskylässä keskeisiä kohteita ovat vanha Muurahaisen koulu, joka on toiminut myös
luontomatkailukeskuksena. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1909. Toinen huomionarvoinen
kohde on Ahlströmin ruukin tilanhoitajan talo. Pihapiirissä on 1700-luvulta peräisin oleva otsallinen aitta. Vakkurinkylään päin mentäessä on tien varressa alkuperäisellä rakennuspaikallaan
Varpelan talon vuonna 1913 rakennettu savusauna.
Vakkurinkylä muodostaa Hyypän kanssa poikkeuksen Kauhajoen perustasaisessa kulttuuri
maisemassa. Peltomaisema on kumpuilevaa, sillä Paholuoman uoma on aikoinaan kaivautunut
syvään notkoon, ja viljelykelpoiset ranta-alueet viettävät jokeen ja sen sivupuroihin. Maaston
muodot ja jokivarren kasvillisuus jakavat maiseman pieniksi, idyllisiksi kokonaisuuksiksi. Lai
duntaminen säilyttää jokivarren peltoja ja jyrkkiä rinteitä avoimina. Peltoja rajaavan metsän puo
lella maaston muodot jatkuvat voimakkaina Harstimäessä.
Kylän reunalla aivan Honkajoen rajalla on Hakamäen upea rakennuskokonaisuus. Samassa
pihapiirissä on kaksifooninkinen vuonna 1883 rakennettu pohjalaistalo sekä pienempi vuonna
1900 rakennettu pohjalaistalo.
Multisillan talon julkisivukoristelu on Kauhajoella erikoislaatuista. Kuistien ulkonurkat on
viistetty, mikä lienee 1800-luvun jälkipuoliskolla huudossa olleen uusgotiikan vaikutusta. Myös
poikkipääty on hieman erikoinen mittasuhteiltaan. Koristeellinen vaakalista on ikään kuin suippokaarifriisiä ylösalaisin. Rakentaja on omaksunut luovalla tavalla kertaustyylien vaikutteita.
Ikkuna-akseleita on pitkällä sivulla kuusi (6-ruutuiset ja haukanikkuna sen yläpuolella), joten
kyseessä on verrattain kookas talo.
JU SSI KLEEM O LA

Paholuoma on uurtanut Vakkurinkylän maastoihin komean kanjonin. Sen rinteille on raivattu kumpuilevat pellot.
Taustalla kohoavat Keski-Vakkurin talon tuotantorakennukset.
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Yli-Vakkurin taitekattoinen päärakennus on vuodelta 1914.

Pienempää 1900-lnvun alun taloa edustaa Kivioja, jossa ikkunoita on pitkällä sivulla kolme.
Ikkunat tehtiin 1920-luvulla kahdesta suorakaiteenmuotoisesta ruudusta, ja rakennuksen ikku
nat lienevät alkuperäiset.
Yli-Vakkurin taloon johtaa kaunis mänty-koivukujanne. Talon pihapiirissä on säilynyt kaksi
vanhaa aittaa ja riihirakennus; taitekattoinen päärakennus on vuodelta 1914. Paholuoman toisella
puolella on Aatos Vakkurin 1910 ra
kennettu tupa, joka on hieno maa
laamaton pohjalaistalo näyttävällä
paikalla tien varressa. Hirsitalossa
on kaksikerroksinen umpikuisti.
Katto on katettu huovalla. Julkisivulaudoituksessa vaihtelee vaakaja pystylaudoituspa päätykolmiossa
laudoitus on vino. Rakennusryh
mään kuuluu myös vanha luhtiaitta
sekä hieno lyhytnurkkainen, kaksi
kerroksinen ruoka-aitta. Pihapiiriä
kaunistaa syreenit, hyötytarha ja
kukkaistutukset.

Varpelan talon 1913 rakennettu savusauna lämpiää Vakkurinkylässä.
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Valkamankylä ja Järvikylä
Valkamankylä ja Järvikylä ovat muodostuneet Kainastonjoesta erkanevan Ohmeroluoman var
teen, Kyrönjoen vesistöalueen sisälle jäävälle selänteelle. Kylät eivät sijaitse Suomenselän päävedenjakajaseudulla, mutta maiseman ominaispiirteet ovat monella tavalla yhtenevät Suomenselän
alueen kylien kanssa. Nämä kylät ovat korkeussuhteiltaan keskeistä jokilaaksoa korkeammalla ja
maisematilat ovat huomattavasti pienempiä kuin lakeudella. Järvikylän peltojen paikalla ennen
kuivatusta sijainnut järvikin on yhteinen, joskin hävinnyt piirre Suomenselän maisematyypin
kanssa. Molemmat kylät on raivattu torppareiden toimesta alkaen 1800-luvun alkupuoliskolta,
eikä kylissä ole vanhoja kantatiloja.
Valkamankylä on rakenteeltaan pohjalainen jokivarteen raivattu nauhakäylä, vain nuorem
pi ja pienimittakaavaisempi kuin Kyrönjokivarren "kantakylät”. Talotkin ovat Kauhajokivarren
kantataloja pienempiä. Rakennuskannassa on korostuneesti 1920-30-luvuilta peräisin olevia ra
kennuksia.
Järvikylän ensimmäiset torpat on raivattu Ohmerojärven kaakkoisrannalle ja Ohmeroluo
man suuhun. Niiden raivaamisen aikoihin Ohmerojärvi oli vielä olemassa heinittyneenä, um
peen kasvavana lampena. Nykyisin järven voi kuvitella paikalleen vain lumipeitteisenä, sillä en
tisen järven rehevä pohja on jo kauan hyödynnetty maanviljelyssä. 1800-luvulla ja 1900-luvun
alussa järvien kuivatushankkeet olivat yleisiä, sillä viljelysmaata tarvittiin lisää. Ohmerojärven
kuivatus onnistui hyvin, sillä koko järvenpohja saatiin viljelykäyttöön. Peltoaukea onkin laake
an maljamainen ja noudattelee vanhan järven muotoja. Rakennukset sijaitsevat pieninä ryhminä
peltoaukean laidoilla, entisen järven kiertävän kylätien varrella. Hautalahti, Ohmerojärven vanha
koulu on rakennettu vuonna 1929 kouluhallituksen tyyppipiirustusten mukaan.57 Samanlainen
pyöreäikkunainen koulu on rakennettu myös Puskankylään.

Ohmerojärven peltoaukea on laakean maljamainen noudatellen kuivatun järven muotoja. Järvikylän talot ovat pieni
nä ryhminä peltoaukean laidoilla, entistä järveä kiertävän kylätien varrella
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Pietarinkoskella sahattiin viimeksi 1960-luvulla, ja jäljellä on yhä sahan jäänteitä.
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KAUHAJOKI-SEURAN ARKISTO, ALFRED NIEMISTÖ

Musisointitapahtuma Ikkelänjoen varressa "Pietarin-ja Moskovanmaassa". Mukana ovat muun muassa Matti Porkka
la (takana vas.), Eelis Panula (keskellä) ja Eemil Risku (oik).

Lamminmaa
Lamminmaa sijaitsee Tokerotien ja Ikkeläjoen välissä kymmenkunta kilometriä Aronkylästä.
Seudusta ei voi puhua ilman Ikkelänjokea lehtomaisen rehevine rantatörmineen ja koskipaikkoineen.
Ikkelänjoen varret säilyivät asumattomina pitkään ja sen tuhansien mutkien varrella voi yhä
monin paikoin kokea erämaista tunnelmaa. Koskien partaillekin hyvien tammukkapaikkojen
ääreen asukkaat ovat tulleet vasta 1800-luvulla ja lisää asukkaita kylään tuli "pettua vuolemaan”,
kun Tokerotie rakennettiin nälkävuosina 1860-luvulla.
Muistitietojen mukaan idyllisellä Lohikoskella (Sahankoski) on asuttu jo Suomen sodan ai
kana. Kylän vanhimpiin asukkaisiin kuului Johan Ruostelammi (s. 1815), jonka pojista Jaakko
tunnettiin "Lammin vaarina”, erinomaisena kansanlaulajana ja 1-rivisen haitarin soittajana.58
Jo hävinneellä Siirtolan sahalla Lohikosken töyräällä sahattiin noin 10 vuoden ajan 1920-luvulla.
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Kylän vanhin ja ainoa kauppa oli tämän talon postuassa. Etualalla oppaat Toivo Lehtinen ja Arvo Uitto

Vuoden 1856 kartassa on myös komean Pietarinkosken paikalla ensimmäisen torpparin talo,
puolitoista kilometriä Lohikoskesta alajuoksun suuntaan. Koskessa oli saha jo ennen ensimmäis
tä maailmansotaa. Viimeiset tukit sahattiin 1960-luvulla. Kummankin kosken partaalta on vaki
tuinen asutus väistynyt, mutta kesäasukkaita ne vetävät puoleensa.
Lamminmaan kansakoulusta (1939-66) Ikkelänjoen töyräällä on sanottu, että se sijaitsee pitä
jämme kauneimmalla opinahjon paikalla. 1950-luvun alussa elämä kylässä oli vilkkaimmillaan.
Koulussa oli 54 oppilasta ja kylässä parikymmentä taloa. Välillä tyhjilleen jäänyttä koulua kun
nostaa nyt yksityinen omistaja. Retkeillessämme kylässä kesäkuussa 2012 Toivo Lehtinen ja Arvo
Uitto muistelivat, kuinka huimat vauhdit koulun pihasta sai syvälle joen notkoon. He laskivat,
että nyt kylässä on asuttuna 13 taloa, Tokerotien varressa seitsemän ja kylätien varressa kuusi.
Tämän päivän asukkaat Lamminmaassa ovat enimmäkseen eläkeiässä. Moni muualle muut
tanut on rakentanut nykyaikaisen kesäasunnon jokivarteen lapsuudenkodin tuntumaan. Hoide
tut pihapiirit ja uuden katon saanut harmaa kotimökki kertovat kiintymyksestä muistojen paik
kaan. Lukemattomat suojaiset niemet ovat houkutelleet jokivarteen myös uusia vapaa-ajan asujia.
Ensimmäisten asukkaiden sukua elää edelleen Lamminmaassa. Keskustan työpaikkoihinkin
on vain 15 km:n matka ja talon laitumella käyskentelee lihakarjaa. Perinne elää myös aitan nur
kalla. Sieltä kuuluu taiturimainen harmonikan soitto.

Jussi Kleemola
Oppaina Toivo Lehtinen sekä Arvo ja Arto Uitto
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Eveliina Uitto harmonikkoineen kotitalon aitan nurkalla.
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Lehtisen paikalle Ikkelänjoen varteen Pietarinkosken alapuolelle nousi kesällä 2012 nopeasti uusi Aronkylän tehtaalla
rakennettu talo.
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HeikkiTaimi

LENTOKENTTÄ

Jatkosodan aikana Lamminmaahan Tokerotien varteen valtion maalle rakennettiin lentokoneiden varalaskupaikka. Siinä oli kaksi sorapäällysteistä kiitotietä, tien suuntainen ja toinen poikittain tien yli, lähes länsiitäsuuntaan.
Ilmailun harrastajat ja elinkeinoelämän kehittämisestä vastuuta kantaneet tahot ryhtyivät 1970-luvun
alussa puuhaamaan varalaskupaikalle lentokenttää. Hakemus maan saamisesta kenttää varten tehtiin hel
mikuussa 1971. Lupa saatiin ja ryhdyttiin nopeasti rakennustyöhän. Tien suuntainen kiitotie raivattiin ja kestopääliystettiin 1,16 km pituudelta, rakennettiin toimistoja lennonjohtotorni sekä harrastajien koneille halli.
Lentokentälle myönnettiin lupa yleiseen käyttöön 16.10.1973. Kenttä hyväksyttiin matkustajaliikennekäyttöön keväällä 1993.
Säännöllinen edestakainen matkustajaliikenne reitillä Seinäjoki - Kauhajoki - Helsinki toimikin viite
nä päivänä viikossa kesäkuulta joulukuulle 1993. Reitti Kauhajoen kautta lopetettiin talouslaman johdosta
alentuneen matkustajamäärän vuoksi. Sen jälkeen kenttä on toiminut ilmailun harrastajien, muun muassa
purje-ja liitovarjolentäjien sekä laskuvarjohyppääjien tukikohtana. Kunta möi lentokentän lentoharrastajien
yhdistykselle, Air Pilot ry:lle vuonna 2012.
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Kauhajoen päivää 2012 vietettiin Perämaassa. Isäntä Seppo Oja kertoo vieraille kotikylästään.

Perämaa
Pitäjän eteläkärjessä Honkajoen ja Kauhajoen rajalla sijaitsee Perämaan kylä. Sen asuintiloista
kaksi on Kauhajoen ja viisi Honkajoen puolella. Lisäksi kylään on tehty kolme loma-asuntoa.
Vanhimmat tilat on perustettu 1880-1910. Neljä siirtolaistilaa ovat vuosilta 1949-51. Kylässä har
joitetaan maa- ja metsätaloutta. Yhdellä tilalla on vielä pihvikarjaa, mutta suurin osa pelloista on
lähikylien viljelijöiden hallinnassa.
Perämaan luonnonläheisyyttä korostaa sijainti kahden kansallispuiston, Kauhanevan-Pohjankankaan ja Lauhanvuoren puolessa välissä. Alueen edustavimpiin luonnonnähtävyyksiin on
lyhyt matka. Kylän läpi virtaavat purot, Kiviluoma ja Letoluoma, laskevat Karvianjokeen. Kylän
kallioperä on kiinnostanut malminetsijöitä kansainvälisestikin jo puoli vuosisataa.
Perämaalla on oma identiteetti kuntarajoihin katsomatta. Kouluunkin kylältä on kuljettu
niin Kauhajoen Muurahaiseen kuin Honkajoelle Vahon ja Lauhalan kouluihin. Kevätlukukauden
1954 alussa aloitettiin Kauhajoella ensimmäiset oppilaiden koulukyyditykset Perämaassa. Sieltä
lapset vietiin sekä Kauhajoen että Honkajoen kouluihin.

Seppo Oja
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Ojan talo on vuodelta 1910. Nyt se toimii Mammantuvan nimellä luontoretkeilijöitten opastus-ja levähdyspaikkana
Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoihin. Perämaan kylästä on matkaa Kauhajoen keskus
taan 46 km ja sähköt kylä sai 1973.
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Rajamäenkylä
Rajamäenkylä on, kuten nimi sanoo, rajakylä. Mutta ei
vain kahden kunnan, vaan kolmen kunnan rajalla. Ky
lässä asutaan Karijoella ja Kauhajoella. Osa kylästä on
Isojokea, mutta sillä osalla ei ole enää asutusta.
Tuosta lounaisesta kaupunginosasta on reilut 30 km
keskustaajamaan, Isojoen kirkolle on matkaa runsaat
20 kilometriä, Karijoelle taas kirkkotie mukittelee vain
15 km matkan. Suurin osa kyläläisistä (seitsemän) on
kin karijokisia, vain kaksi on kaupunkilaista.
Koulussa kylästä on kuljettu kaikissa kolmessa kun
nassa. Kylän vanhimmat asukkaat muistelevat 50-luvulla koulua käydessään olleensa "viikkokunnassa” ja
sukulaisilla kortteerissa.
Kylän halki virtaa Pajuluoma, jonka kummankin
puolen kohoaville hiekkatöyräille asutus on muodostu
nut, levittäytyen ympäri kylämaisema. Kyläaukean 70
peltohehtaaria on pääosin kuuden naapurikyläläisen
viljelyksessä. Rajamäenkylän maita viljelee enää yksi
isäntä omassa kylässään.

Jaakko Uusi-Hakala
Siskoja Vilho Rajamäen talon katolla on komea viiri. Se kertoo vuo
siluvullaan rohkeudesta asettua elämään kolmen pitäjän rajamaastoon kauas rintakylistä.
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Rajamäenkylässä on Rannan pariskunnalla emännän syntymäkoti kesäasuntona.
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TUULA HAAPAMÄKI
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Aunesluoman kylä sijaitsee vajaan kymmenen kilomet
rin päässä Kauhajärveltä kaakkoon Karvian rajan tun
tumassa, Suomenselän suomailla. Etäisyys Kauhajoen
keskustaan Kauhajärven kautta on 35 km, Karvialle vain
12 km. Pienet pellot on raivattu Kirppukankaalle Karvianjoen vesistöön laskevan Aunesluoman varteen ja
osin suurten soitten laidoille. Vielä neljäkymmentä vuot
ta sitten kylässä oli viisi asuttua taloa, tällä hetkellä enää
kaksi. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto ulot
tuu aivan kylän tuntumaan.
Vapaus ja rauhallisuus ovat asiat, jotka pitävät "met
sässä”, kuvailee asuinpaikkaansa toisen asutun talon
omistaja. Viihdyn yksin, olen sen parhaaksi katsonut,
hän sanoo.

p i l l i n ä li

Aunesluoma

Lamminmäen suku on asunut Aunesluomalla 1860-luvulta. Viihtyisä
pihapiiri rakennuksineen on alun perin metsähallituksen rakentama
metsänvartijalleen, joka lunasti paikan omaksi 1940-luvun lopulla.
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PYHÄ N YRJÖN

Ri s t i n

TARKKA- AMPUJ A
MA T T I

ASP

1823-1387

PERUST I TALLE PAIKALLE
V,1857 LEPPIMAAN TOR PAN

Yksittäisasutus
Vaikka stereotypia erakoista suomalaisista elää sitkeästi, suurin osa asutuksesta sijoittuu silti ky
liin, jossa naapuri asuu korkeintaan kivenheiton päässä. Tämä osoittaa osaltaan, kuinka ihminen
on pohjimmiltaan sosiaalinen ja samalla riippuvainen yhteiskunnasta ja ympäristöä luovasta yh
teistyöstä.
Kauhajoella on kuitenkin joitakin taloja, joita voisi ehkä kutsua yksittäistaloiksi. Näidenkin
lähettyvillä on joskus ollut lähinaapureita, joista on todisteena autioituneet tuvat tien varressa.
Esimerkiksi Hukanluoman varrella Uurossa on jo vuonna 1856 painettuun karttaan merkitty
yksittäinen torppa. Pienet, irralliset peltotilkut näkyvät vielä vuoden 1974 kartassa. Muuallakin
Kauhajoen pitäjän rajaseuduilla näkyy vanhoissa kartoissa piskuisia, kylistä irrallaan sijaitsevia
pellonpahaisia salojen keskellä pienten virtavesien varrella. Näiden yhteydessä on voinut olla asu
muksetkin. Korpiasumukset ovat kuitenkin häviävää kulttuurimaisemaa.
Nykyäänkin kartalta löytyviä, noin kahden kilometrin päässä muusta asutuksesta sijaitsevia
yksittäisasumuksia on muun muassa Lauhakangas Muurahaisen kylän länsipuolella, Kivimäki
Vinniäisluoman varrella saman kylän itäpuolella ja Niemistö Tuohiluoman varrella Uurossa.
Asumusmalli, jonka edustajista ehkä suurin osa on nykyisin autiona, on pieni mäkitupa. Näitä
on autioina, tuskin huomaamattomina pihapuuston peitossa lähes jokaisessa kylässä. Mäkituvat,
joissa on vain kaksi ikkunaa pitkällä sivulla, ovat nykymittapuun mukaan liian pieniä omakotiasunnoiksi ja jopa kesäasunnoiksi, eikä niihin ole saanut mahtumaan nykyajan mukavuuksia
kaan. Niille, joilla ei ole tarvetta, halua tai varaa asua suurissa omakotitaloissa, on tarjolla hou
kuttelevampia asumismuotoja vaikkapa rivitaloissa.
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Tarkka-ampuja, ritari Matti Asp, myöh. Leppimaa, perusti 13 vuotisen sotapalveluksen jälkeen torpan Mustaisnevan keskelle Kokonkylän taakse, lähelle Teuvan rajaa. Äijälän pappilaan kuuluneen torpan paikan voi nykyisin tun
nistaa vain muistolaatasta. Torpan rakennukset ovat hävinneet ja metsä vallannut ennen kovalla työllä ja vaivalla
raivatut alueet. Moottorikelkkailua varten tehty taukotupa on entisen torpan pihapiirissä.
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Jussi Kleemola
M arketta Nummijärvi

IHMISEN KÄDENJÄLJET
LUONNONMAISEMASSA

PENTTI KAKKORI

Metsäautotien päätepiste Ikkeläjärven ja Nummijärven
välisessä maastossa.

Ihmisen kädenjäljet luonnonmaisemassa
Kauhajoella on monia pohjalaiskuntia huomattavasti laajemmat metsä- ja suoalueet, joita on hyö
dynnetty ihmistoiminnassa niin kauan kuin Kauhajoella on ollut asutusta. Metsät ja suot voidaan
mieltää vahvemmin luonnonmaisemaksi kuin kulttuurimaisemaksi. Ihmistoiminta on kuitenkin
muuttanut näiden luontoalueiden ulkoasua siinä määrin, että niitä voidaan tarkastella myös kult
tuurimaisemana. Vesistöihin ihmisen vaikutus on kohdistunut vielä voimakkaampana.

Metsät
Metsät ovat olleet erittäin merkittävässä roolissa kulttuurimaisemamme muovautumisessa niin
kauan kuin seuduillamme on asunut ihmisiä. Ihminen on vaikuttanut metsämaiseman kehityk
seen, ja vastaavasti runsaat metsämme ovat vaikuttaneet siihen, millaiseksi kulttuurimaisemam
me on muodostunut. Puuta on ollut seuduillamme lähes aina hyvin saatavilla, ja toisaalta graniittivoittoinen kallioperämme on ehkäissyt hyvin kivirakentamisen yleistymistä ennen modernia
aikaa - siispä rakennettu maisemamme on muodostunut vuosisatojen ajan lähes yksinomaan
puurakennuksista. Suomalaisen männyn mittasuhteilla on ollut vaikutuksensa rakennusten mit
tasuhteisiin, ja aidatkin on rakennettu puusta. Metsien hyödyntämisestä saadut lisätulot ovat
osaltaan vaikuttaneet pohjalaisen rakennusperinteen syntymiseen, mahdollistaneet rakennusten
koon kasvattamisen. Puuta on käytetty myös lämmittämiseen, valon lähteeksi, kulkuneuvojen ja
huonekalujen materiaaliksi, tervan polttoon ja tarvekaluiksi. Lisäksi metsät ovat palvelleet karjan
Kauhanevan suursuolle kansallispuistoon on rakennettu retkeilijöitä palvelemaan Kauhalammin kiertävä kahden ki
lometrin pituinen pitkospuulenkki. Kuva Markku Haapamäki
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Moton kuljettaja pitää taukoa Rinta-Könnön koneen päällä Kuusilehdon tilan palstalla Puskankylässä.

laitumina. Mitä olisi ollut ihmisen elämä Kauhajoellakaan ilman metsiä puineen?
Metsämaisema on luonnostaan dynaaminen, muuttuva; sukkessio on alkanut jo ennen ihmi
sen vaikutusta metsäpaloista ja myrskyistä ja tuottanut moni-ilmeisen sarjan metsämaisemaa.
Metsiin kohdistuneen kulttuurivaikutuksen historian aikana metsämaisema on kuitenkin koke
nut suuria muutoksia ihmisen toimesta.
Nykyiset metsämme alkoivat kehittyä mannerjäätikön väistyttyä ja maan kohotessa jääkautisesta merestä. 9000 vuotta sitten Lauhanvuori (231 mpy) oli yksinäinen saari rannattomalla
ulapalla. Maankohoamisen myötä uusia saaria nousi nopeaan tahtiin. Rannoille syntyi ensin ny
kyistä Lapin tundraa muistuttava kasvipeite. Pian ruohojen, heinien ja varpujen seassa oli vaivais
koivujen lisäksi puumaisia koivuja. Männyt ilmestyivät maisemaan koivujen jälkeen.
Meren tuottoisille rantavyöhykkeille asettunut arktinen pyyntikansa näki ilmaston lämpene
misen ja jalojen lehtipuiden, kuten tammien, jalavien ja lehmusten yleistymisen ja männiköitten
muuttumisen sekametsiksi. He olivat meren rantaa seuraten jo hävinneet Kauhajoelta, kun il
masto alkoi viiletä 5000 vuotta sitten ja kuusen voittokulku alkoi. Kauhajoen metsät ja jokivarret
jäivät takamaiksi. Metsät ja suot saivat kehittyä luonnon ehdoilla vuosituhansien ajan.
Kun hämäläiset ja satakuntalaiset eränkävijät tulivat vuosituhat sitten retkillään näihin kau
kaisiin metsiin, he kohtasivat luonnontilaisen vanhan metsän monine puulajeineen, ikimäntyineen, rehevien kasvupaikkojen lehtipuineen, keloineen ja maassa lahoavine runkoineen. Met
sämme olivat osa valtavaa taigaa, pohjoista havumetsävyöhykettä, johon ihminen tarpeineen oli
vasta astumassa.
Ensimmäisille Kauhajoen uudisasukkaille elinehto oli kaskenpoltto. Sitä harrastivat laajim-
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1950-luvulta alkaen avohakkuut, metsien uudistaminen istuttamalla, laajamittainen ojitus ja metsäteitten rakentami
nen yleistyivät. Kauhajoen ensimmäinen metsäautotie valmistui Kyrönkorpeen 1952.

min savolaisperäiset uudisasukkaat, jotka lähtivät liikkeelle suurin joukoin 1500-luvulla asettuen
myös Kauhajoelle. Kaskenpoltosta hyötyivät palaneeseen puuhun erikoistuneet lajit, joista huo
mattava osa on nykyään uhanalaisia tai hävinneitä.
Kaskenpoltto loppui 1600-luvun puolivälin jälkeen miltei kokonaan ja kaskimaille syntyneet
koivikot ovat väistyneet jo ajat sitten metsämaisemastamme. Rehevimpien metsien paikalla, vilje
lykelpoisilla mailla on nykyisin peltoa. Metsiä alettiin käyttää rahaa tuottavaan tervanvalmistukseen. 1600-luvulta 1800-luvun lopulle asti tervaksiksi hakattiin lähes kaikki paikkakuntamme
puhtaat männiköt. Niiden männiköiden loputtua tervaspuiksi kolottiin sekametsien mäntyjä,
jolloin joudutettiin karuhkojenkin kankaitten kuusettumista. Tervaspuiden avohakkuiden tuhot
kuten vanhojen metsäpalojen jäljet luonto on jo ehtinyt korjata, mutta karujen kankaiden kitukuusikoitten poistamisessa on työtä riittänyt pitempään.1 Yhteensä 753 luetteloitua ja kartalle
merkittyä tervahautaa kertovat, että tervanpoltto oli Kauhajoella hyvin pitkään tärkeä ja laajassa
mitassa harjoitettu elinkeino.2
1800-luvun lopulla tervashakkuut vähenivät, mutta sahanpuun kysyntä kasvoi siinä määrin,
että monilta paikkakunnilta tukkipuut loppuivat kokonaan. Myös kaivos- ja paperipuitten kysyn
tä voimistui ja niiden hinnat nousivat. Pienetkin puustot joutuivat niin voimakkaiden hakkuiden
kohteiksi, että metsien kauan pelätty loppuminen uhkasi toteutua. Maisema oli kauan huomatta
vasti nykyistä avoimempaa.
Metsien tuhoutumisen torjumiseksi säädettiin vuonna 1928 yksityismetsälaki ja metsänpa
rannustöiden tukemisen mahdollistava metsänparannuslaki. Metsien hoito oli kuitenkin aina
1940-luvun loppuun asti vain sormiharjoittelua, kun puuta otettiin metsästä vain parhaasta pääs
tä harsinnan keinoin.
Metsänhoidon menetelmät mullistuivat, kun puuta alettiin käyttää sahatavaran ja selluloo
san teolliseen tuottamiseen. Selluloosateollisuuden kasvu takasi menekin myös pienikokoiselle
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puulle. Tämä teki mahdolliseksi siirtymisen sahapuiden määrämittahakkuista metsäkuvioihin
perustuvaan metsien käyttöön ja hoitoon. Etenkin 1950-luvulta alkaen avohakkuut, metsien
uudistaminen istuttamalla ja laajamittainen ojitus yleistyivät. Kehitystä nopeutti tiheän metsäautotieverkoston rakentaminen ja metsätöitten koneellistaminen. Etenkin 1970- ja 80-luvuilla
rakennetulla Kauhajoen metsäautoteiden verkostolla on mittaa 570 km.3 Ne tuovat syrjäisimmätkin alueet tehokkaan puunkorjuun piiriin ja antavat kaikille helpon reitin metsästys-, marjaja sienimaille.
Kauhajoen kasvullisesta metsämaasta 95 % on yksityisessä omistuksessa. Kauhajoen metsähoitoyhdistys perustettiin suojeluskuntatalossa jo 1934 levittämään tietoa ja taitoa metsien käsit
telyssä ja puun myynnissä. Yhdistyksen rooli on näihin päiviin tultaessa vain korostunut, ei vain
puukaupassa, vaan myös puukorjuussa ja haasteellisessa nuoren metsän hoidossa. Metsänomistus
on yhä useammin siirtynyt maatilametsänomistajista metsätilanomistajien suuntaan. Heistä yhä
useampi asuu keskustaajamassa tai pitäjän ulkopuolella. Henkilökohtaisen neuvonnan merkitys
on kasvanut metsänhoitoyhdistyksen työssä.4
Kauhajoen metsät tunnetaan hyvin, sillä ne kaikki on käyty läpi metsäsuunnitelmissa. Kun
nan maa-alasta 2/3 on metsämaata, mutta siitä joka toinen metsähehtaari on suota tai soistu
nutta kangasmaata. Kauhajoki on Etelä-Pohjanmaan kolmanneksi soistunein metsäpitäjä. VilkTU O M O H A V U N EN

Metsäautoteitten liki 600 km:n verkosto tarjoaa mahdollisuuden tarkkaankin luonnonvarojen hyödyntämiseen.
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Ihmisen kädenjäljet ovat ilmasta nähtynä kuin mosaiikkia, jossa vanha metsä on harvinaisuus. Kauhajoen metsiä
Ratuskylässä.

kaimmillaan metsiä ojitettiin Kauhajoella 1960-luvulta aina 1980-luvun loppupuolelle saakka.
Ojitusalueita on yli 40 000 hehtaaria ja puolet Kauhajoen puusadosta korjataan ojitusalueilta.
Maastokartta etenkin Kauhajoen vedenjakajaseuduilla on täynnä suoria sinisiä metsä- ja suoojia. Suhteellisesti soisimpia ovat Ikkeläjärven ja Itä-Aron metsät. Muutoinkin Kauhajoen metsiä
luonnehtii yleinen karuus. Puuston keskitilavuus on alhaisin koko maakunnassa. Karut metsä
tyypit keskittyvät pitäjän eteläosaan. Puuston tilavuudesta 2/3 on mäntyä. Kuusen osuus on 23 %
ja lehtipuun noin 12 %.5
Ilmasta nähtynä metsämme ovat mosaiikkimaisia kuvioita, joista kolmannes on nuoria taimikoita ja harvennusmetsiköitä ja pari prosenttia vanhoja metsiä.

Monimuotoisuus metsissämme
Luontomme monimuotoisuuden ymmärtäjiä on ollut jo varhain, mutta vasta Euroopan luonnonsuojeluvuoden 1970 jälkeen ympäristöajattelu maamme päätöksenteossa alkoi avartua. Vuonna
1982 valtioneuvosto perusti yksitoista uutta kansallispuistoa ja viisi uutta luonnonpuistoa. Silloin
myös Kauhajoki sai peräti kaksi puistoa: Lauhanvuoren sekä suursuon ja harjuluontoa säilyttävän
Kauhanevan-Pohjankankaan.
Luontoarvot tulivat myös osaksi lainsäädäntöä. Uusi metsälaki (1997) määrää, että metsä
luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen, avainbiotooppien, ominaispiirteitä ei
saa muuttaa. Tällaisia pienialaisia kohteita ovat lähteet, puronvarret, rehevät korvet, letot, lehtolaikut, rotkot, kurut, jyrkänteiden alusmetsät, hietikot, kalliot, kivikot ja pienet kangasmaasaa-
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rekkeet ojittamattomilla soilla. Näitä kohteita on 1-1,5 % metsätalouden käytössä olevasta maaalasta. Myös metsien käsittelyohjeita uudistettiin. Valtion tukema uudisojitus lopetetaan, turhaan
ojitetut karut suot jätetään kunnostusojituksen ulkopuolelle, kulotusta ja luontaista uudistamista
siemenpuista lisätään, taimikonhoidossa suositaan lehtipuusekoitusta eikä uusia metsäteitä ra
kenneta entiseen tahtiin.
Kauhajoen metsäluonnon monimuotoisuudelle keskeisiä piirteitä ovat karujen metsien ja soi
den, erityisesti rämeiden suuri osuus, arvokkaat pienvedet, erityisesti purot, joita Kauhajoella on
muuta Etelä-Pohjanmaata runsaammin, sekä harjumetsät ja niihin liittyvät kurut. Lauhanvuoren
vedenjakajaseutu on jopa valtakunnallisesti arvokasta aluetta luonnon monimuotoisuutta ilmaisevine piirteineen; rehevää kasvillisuutta ylläpitäville lähteineen ja lähdepuroineen sekä välillä
taas karuine metsineen ja soineen.6
Metsäluonnon monimuotoisuuden hoito muodostuu erityisesti uhanalaisten eliö- ja kasvi
lajien säilyttämisestä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa avainkysymys on, mitä vai
kutusta lailla ja ohjeilla saadaan. Uhanalaisen metsälajiston kannalta keskeisistä luontotyypeistä
on vain rippeitä jäljellä, mukaan lukien ne muutaman aarin kokoiset laikut, joista osa rajataan
avainbiotoopeiksi. Toimet ovat monimuotoisuuden vaalimisen tarpeisiin nähden määrällisesti
vähäisiä.
Viimeisen 500 vuoden ajan suhteemme metsään on kokenut monia muutoksia. Meidän ei
enää tarvitse polttaa metsiämme tuhkaksi saadaksemme rukiin kasvamaan perheen elannoksi.
Emme koloa ja kaada kasvavaa männikköä saadaksemme rahaa tervan myynnistä. Emme kaada
puita selluloosan tai sahojen raaka-aineeksi uudistamatta metsiä. Emme enää hävitä metsiäm
me. Nyt opettelemille, mitä tarkoittaa metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä
hoito ja käyttö.
TU O M O HAVUNEN

Purovarret ovat metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta pienialaisia, mutta tärkeitä elinympäristöjä, joiden omi
naispiirteitä ei saa muuttaa. Hukanluoma on yksi Kauhajoen hienoista lähdepuroista.
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Kauhajoen rikkaasta suoluonnosta on pellonraivauksen, metsäojituksen ja turpeennoston jäljiltä vain edustavia rip
peitä alkuperäisestä.

Suot
Kauhajoki kuuluu Pohjois-Pohjanmaalta pitkin Suomenselkää Etelä-Pohjanmaalle ulottuvaan
suorikkaaseen vyöhykkeeseen. Kauhajoella on kaikkiaan 1700 suota, yhteensä 44 000 ha, 34 %
maa-alasta.7 On kiintoisaa kuvitella mielessään tuon suoluonnon syntyä ja kehitystä seutumme
kohotessa jääkautisesta merestä. Kauhajoelle syntyi koko Suomenkin oloissa poikkeuksellisen
edustava ja monimuotoinen suoluonto.8
Suoluontoa alkoi kehittyä kolmella tavalla, ja kehittyy edelleen: merestä kohoavan kostean
maan saadessa kasvipeitteen, jo metsittyneen maan soistuessa ja vesien kasvaessa umpeen. Vuosituhanten saatossa lopputuloksena oli keskustastaan koholla olevia karuja kilpikeidassoita, Järvi
suomelle tyypillisiä maastonmyötäisiä viettokeidassoita, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle ominai
sia aapasoita, lähdelettoja ja lettonevoja.9
Suokokonaisuuden tyypillä on ollut suuri merkitys niiden käytölle. Keidassoitten paksu rahkaturvekerros sopii huonosti maatalouteen tai metsänkasvatukseen, eikä pinnan turvekaan polttokäyttöön, vaan kasvuturpeeksi tai kuivikkeeksi. Aapasoitten ravinteikkaampi saravaltainen
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turve soveltuu viljelyyn paljon paremmin. Saraturve sopii myös polttoturpeeksi, ja metsäojitus
tuottaa hyvän tuloksen.
Pellonraivaus muutti jo 1800-luvulla suotyyppien jakaumaa karumpaan suuntaan. Erityisen
kiinnostavia pellonraivaajille ovat olleet jokivarren säännöllisesti kevättulvan alle jääneet saraiset
suot, joissa tulvajärvien karkea hiesu sekoittui turvepohjaiseen maahan lahjoittaen raivaajilleen
onnistuneen turve- ja mineraalimaan sekoituksen. Muuallakin pellonraivaus on kohdistunut
ravinteikkaisiin saravaltaisiin soiden reunaosiin ja aapasoihin, joskin kydöttämällä on viljelyyn
otettu keidassoitakin. On todennäköistä, että aapasoita ovat olleet Kainastonneva Hangaskylässä,
Lellava sekä Sahanneva ja Tuhkaneva Sahankylässä. Mahdollisesti muuallakin laajimmilla nykyi
sillä viljelysalueilla esimerkiksi Yrjänäiskylässä ja Harjankylässä peltoja on raivattu aapasoista.
Pelloiksi on mielellään raivattu myös ohutturpeisia soita.10
Pellonraivauksen jälkeen jäljellä olleesta suoalasta yli 3/4 on metsäojitettu, vilkkaimmin 1960ja 1970-luvuilla. Ojitukselta on säästynyt lähinnä karuja soiden keskustoja. Soiden reunat on
ojitettu lähes kauttaaltaan. Luonnontilaisia suon ja kivennäismaan reunavyöhykkeitä on jäljellä
enää suojelualueilla. Runsaspuustoisia korpia ja rämeitä esiintyy vain hyvin pieninä laikkuina.
Palaturvetta nostettiin jo 1930-luvulla Kainastolla muun muassa sähköntuotantoa varten.
Sotien aikana syntyi useita turvetuotantolaitoksia Iironnevalle, Parjakannevalle ja Ikkeläjärvelle. Öljyn hinnan noustessa 1970-luvulla lähti polttoturvetuotanto rajuun nousuun maassamme.
Vapo Oy ja useat yksityiset yritykset aloittivat turpeennoston teollisessa mittakaavassa. Laajoille
suokokonaisuuksille muodostettiin myös Kauhajoella suuria jyrsin- ja palaturpeen nostoalueita.11
Ensimmäisenä raivattuja tuotantosoita on vapautunut muuhun käyttöön 1990-luvulta alkaen.
Toisaalta esimerkiksi turvetuotantoalueet voidaan nähdä suomaiden maataloustuotantomaisemana, joita voi verrata viljapeltoihin. Tasaiset tuotantoaukeat ovat tyypillisesti 50-500 hehtaa
rin kokoisia. Turvesoillakin on avoimia peltolohkoja, joita ojat jäsentävät, ja isot maatalouskoneet
hääräävät lohkoilla. Näkymästä puuttuu viljelykasvien kasvun tuoma vaihtelu, sillä turvepellot
ovat ruskean sävyisiä läpi kesän. Dynamiikkaa maisemaan tuovat hyvällä säällä ahertavat tuotan
tokoneet. Aukeiden laidalla kohoaa turveaumoja, jotka suurenevat ja pienenevät keruun ja käytön
sesonkien mukaan.
Maisema ei myöskään ole samalla tavalla pysyvää kuin viljelymaisema useimmiten on, sillä
tuotanto jatkuu samalla suolla tyypillisesti vain pari- kolmekymmentä vuotta. Tämän jälkeen
ihminen vaikuttaa jälleen jälkikäytön ratkaisuillaan maiseman muotoutumiseen. Maisemasta
kehittyy oleellisesti erilainen riippuen siitä valitaanko jälkikäytöksi peltoviljely, lintujärvi, metsänistutus, kesanto vai soistumisprosessin palauttaminen. Turvetuotannon loputtua viljelykäyt
töön valjastetun pellon ulkoasun hienosäätää sille kasvamaan valittu tuotantokasvi, sillä heinäpellolla, kauralaiholla, ruokohelpikasvustolla tai juuresmaalla on kaikilla aivan omanlaisensa
ilmiasu ja kasvu-korjuukierto.
Vanhoja soita jää vähitellen pois tuotannosta turpeen loputtua, ja uusia tuotantoon sopivia
alueita pyritään löytämään vanhojen tilalle. Turvetuotannon loputtua alueet ovat päätyneet Kau
hajoella yleensä viljelysmaiksi, joissakin kohteissa on kokeiltu myös metsitystä.
Kauhajoen kylistä turvetuotantoalueita on eniten Nummijärvellä. Suurimpia, jopa 500 heh
taarin laajuisia turvetuotantoalueita ovat Hormaneva, Palloneva sekä Mustaisneva Kokonkylässä. Nämä suurimmat tuotantoalueet ovat Vapon toiminta-aluetta. Yksityisten tuotantoalueita
on edellä mainittujen kylien lisäksi Ikkeläjärvellä, Sahankylässä, Lamminmaassa, Kainastolla ja
Hyypässä.
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Harjut ovat Kauhajoen poikkeuksellisen runsaitten ja puhtaitten pohjavesivarojen tyyssija. Syrjäisissä harjuissa pohja
vesi on parhaassa mahdollisessa suojassa pilaantumiselta, soranottoa lukuun ottamatta. Kauhajoella on 174 pohjave
sialueella sijaitsevaa soranottoaluetta, joista voimassa olevia ottolulupia on noin 70.
Alakuvassa Paskonkallion louhosTokerotien varrella Aronkylässä.
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Lumen maisemoimaa kivikasaa Paskonkalliolla.

Maa-ainesten otto
Kulttuurimaiseman rakentamiseen tarvitaan monenlaisia luonnonvaroja, joita saadaan ihmisten
käyttöön energian tuotannosta, metsäteollisuudesta ja maa-ainesten oton avulla. Maa-ainesten
otto jättää jälkeensä maisemaa, jolla on vähän ihailijoita. Ammottavat montut entisten harjumaisemien ja kallioiden kohdalla ovat hinta yhteiskunnan kehityksestä - ilman soraa, hiekkaa ja
kalliomursketta emme pysty yhteiskuntamme rakenteita rakentamaan ja pitämään kunnossa, ja
kivituotteetkin ovat säilyttäneet houkuttelevuutensa.
Soramonttujen ja kallionlouhintapaikkojen tuotantomaisemaan liittyy kuitenkin myös luonnonvarateollisuuden kiehtovuutta, jossa ihmisen mittakaava hämärtyy. Suurissa kaivannoissa
järeätkin koneet näyttävät pieniltä ja ihmiset kutistuvat peukaloisiksi. Koneiden voima havain
nollistuu joka hetki, ja maa-aineskasat ovat kuin alati muuttuva asetelma.
Maa-ainesten oton päätyttyä maiseman arpia pyritään paikkaamaan luiskauksilla ja puuistu
tuksilla, ja joskus maa-ainesmontut sopivat vesialtaaksi tai virkistyskäyttöön. Mutta vasta seuraava jääkausi järjestää maa-ainekset uudestaan, repii, paikkaa ja luo uutta ehjää maisemaa.
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Ihmisen kädenjäljet vesimaisemassa
Metsien tavoin myös vesimaisemalla on sekä luonnon- että kulttuurimaiseman piirteitä. Avoi
messa viljelymaisemassa virtaava joki on oleellinen osa kulttuurimaisemaa niin visuaalisesti kuin
ihmisen toiminnan ja kädenjäljen myötä. Joen varsilla on laiduntanut karja ja niitä on raivattu
näkymienkin vuoksi. Tulvasuojelun rakennustyöt ovat jättäneet kulttuurin jäljet vesimaisemaan.
Vesivoimaa on valjastettu myllyissä ja voimaloissa. Järvimaisemat ovat muovautuneet järven pin
nan säännöstelyn tai suoranaisen kuivattamisen sekä rantarakentamisen myötä.

Myllyt
Vesistöjen käyttöön liittyvä kulttuurimaisema kertoo aikakausien erilaisista ihanteista sekä ra
kennustekniikan ja elinkeinojen kehityksestä. 1600-luvulta lähtien jauhomyllyt ja vesisahat olivat
Kauhajoellakin satoja vuosia keskeisiä arkisen työnteon ja sosiaalisen kohtaamisen paikkoja. Ny
kyisin monesta niistä voi löytää jokiuoman kasvuston seassa piileskelevät jäänteet vain etsimällä.
Hävinneistä mainittakoon esimerkkinä Harjan mylly, joka oli aikansa mittapuun mukaan iso
laitos 1800-luvun lopulla. Myllyn rakennukset myytiin poissiirrettäväksi vuonna 1974.
Pakkolankosken myllyrakennus on kuitenkin säilynyt ja kunnostettu Ikkeläjoen varressa,
Asuulin tienoilla. Kosken yhteydessä on toiminut sekä jauhomylly että saha niin kuin monessa
muussakin koskivoimaa hyödyntävässä myllyssä. Toiminnan historia alkaa vuodesta 1894, ja ny
kyiset rakennukset on rakennettu vuonna 1918.
Toinen esimerkki hyvin säilyneestä myllystä on Särkikosken mylly ja saha Nummikoskella.
Rakennus on saanut nykyisen muotonsa 1939, myllyn runko on kuitenkin vanhempi. Myllyn ko
neisto on paikallaan, ja sisätiloissa saavuttaa hyvin vanhan tunnelman.
Eniten pudotuskorkeutta ja koskia Kauhajoella on Ikkelänjoessa. Pakkolankosken luonnonkoskityyppiseksi entisöity
patoja kunnostettu myllyrakennus Asuulin alapuolella. Yläkuvassa piirros Knuuttilankosken padosta ja myllystä vuo
delta 1879. Nekin ovat edustavassa kunnossa keskustassa uimahallin kohdalla.

KARTTA KANSALLISARKISTO, ALAKUVA MARKKU HAAPAMÄKI
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Talvisilta (ylh) Kainastonjoen yli asennettiin paikalleen 1980-luvun lopulla, Aron sillan kiviä työsti Paskonkalliosta Juho
Oskari Lehtinen 1920-luvulla, Sorvarin silta (oik. ylh) Harjankylässä on neljäs samalla paikalla, ja rakennettiin 1970-luvulla ylemmäksi vanhojen kiviarkkujen päälle.
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Sillat
Kauhajoen kulttuurimaisemaan on kuulunut pioneeriasutuksesta lähtien myös jokien ja isojen
ojien yli rakennetut sillat. Alun pitäen niin sillat kuin tietkin on rakennettu talonpoikain yh
teisillä ponnistuksilla, ja työnjaosta on sovittu käräjillä. Vanhojen karttojen perusteella joenylityspaikkoja on rakennettu säästeliäästi, tosin sillat on tarvittu myös laskuojien kohtaan ennen
tierumpujen aikaa. 1930-luvun kartassa näkyy joen ylityskohtia jo verrattain tiuhaan, ja silta on
rakennettu pienempiäkin talojen välisiä kulkureittejä varten. Tällaisten pienten vanhojen siltojen
jäänteitä voi löytyä jokivarresta kohdasta, jossa ei nykyään näy tietä lainkaan. Kulkuyhteyksien
muuttuessa myös joen ylityspaikat muuttuvat - ja toisin päin.
Suuri osa nykyisistä silloista on kuitenkin vanhan sillan paikalla, ja siltaa on uusittu useaan
otteeseen historian aikana. Vain harva Kauhajoen silloista kiinnittää ulkonäöllään erityishuo
miota, sillä useimmista silloista ei ole tehty täällä tarkoituksella maamerkkejä. Näyttävimpiä
siltoja ovat Sorvarin silta Harjankylässä, silta Talvitien varressa Luomankylään mennessä sekä
vanha Päntäneenjoen yli johtava Keturin kivisiltä.
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Keturinkosken pohjapato Päntäneenjoessa.

Padot ja tekokosket
Maisemassa esiin nousevia patoja on Kauhajoella muutamassa kohtaa. Sahakosken pato Kosken
kylässä, Knuuttilankosken tekokoski keskustassa vanhan myllyn vieressä ja pato Keturinkylän
kivisillan yhteydessä Päntäneellä ovat tärkeitä maamerkkejä, joiden rakenteet kertovat vesivoi
man käytön historiasta Kauhajoella.
Koskenkylässä vesivoimalla on ollut erityismerkitys kylän kehitykseen. Kosken ympäristöön
onkin rakentunut tiivis kyläyhteisö, joka on säilyttänyt toimintojaan ja tiiviyttään, vaikka tuo
tannollinen yhteys jokeen onkin katkennut. Koskivoimasta saatiin kylään sähköä jo 1910-luvulla.
Betonipato valettiin ensimmäisen kerran 1930-luvulla. Nykyisin koskenniskalla on kaksi met
riä korkea, jyrkästi luiskennettu betonipato. Pudotuskorkeutta padossa ja koskessa on reilun 200
metrin matkalla viitisen metriä.
Kauhajoki sai ensimmäisen sähköä tuottavan myllynsä Knuuttilaan vuonna 1910.12Nykyisin
suojellun myllyn ympäristö palvelee viihtyisyyttä lisäävänä, kauniina koskimaisemana Kauhajo
en keskustan bravuuripaikalla. Kosken rannalle on rakennettu puistoelementiksi kiviportaikko,
joka sopii melojallekin taukopaikaksi.
Pieniä luonnonkivistä tai betonista rakennettuja pohjapatoja, joissa pudotuskorkeus on met
rin luokkaa, on Kauhajoen joissa useita. Ne lymyilevät näkymättömissä jyrkän jokiuoman poh
jalla ja paljastuvat vain jokivarren tarkkaavaiselle kulkijalle ja joessa melovalle liikkujalle. Muun
muassa Kauhajoen Kasinon kohtaan on rakennettu tekokoski veden pinnan nostamiseksi sen
yläpuolella. Pieniä pohjapatoja on myös muutama sata metriä ennen Ikkeläjoen haarautumista,
Harjankoskessa Harjankylässä ja Koskelan tekokoski Ikkeläjoessa Asuulin alapuolella. Päntäneenjoessakin on lukuisia pieniä pohjapatoja.
Edellisellä aukeamalla Punttukoski Kyrönjoessa Kauhajoen ja Kurikan rajalla. Kuva Tuomo Havunen
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Järvenlaskut, ojien perkaukset, salaojat
Ihminen on muovannut vesimaisemaa muutenkin kuin rakentamalla rakenteita. Veden virtausta
on ohjailtu avaamalla uomia pienistä ojista laivalla kuljettaviin kanaviin. Kauhajoella ei sentään
ole kanavia tai niihin liittyviä rakenteita, mutta vedelle rakennetut reitit ovat muovanneet maise
maa huomattavasti täälläkin.
Järvenlaskut yleistyivät 1800-luvulla, kun viljelymaata tarvittiin lisää maatalouden tehostuessa
ja väkiluvun kasvaessa. Kauhajoellakin käynnisteltiin useita järven kuivatushankkeita, joista osa
tuotti tulosta. Ohmerojärvellä kuivatus onnistui parhaiten, ja matalan, umpeen kasvavan järven
paikalla on nykyisin vain peltoa ja laakson pohjalla kulkeva oja. Ikkeläjärven kuivausta suunnitel
tiin 1800-luvun puolivälissä, mutta vasta 1989 toteutui vesitalouteen vaikuttava pengerryssuunnitelma. Kauhajärvenkin kuivausta yritettiin, siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta. Molem
missa järvissä tavoitteena on ollut nykyään vedenpinnan nostaminen kuivattamisen sijasta.
Viljelykasvien menestymistä tukeva vesitalous on peltoviljelyn onnistumisen edellytys. Kaskiviljelijä ei vielä tarttunut kuokkaan ojia kaivaakseen. Leivän syrjää tavoitteleva uudisraivaaja on
kuitenkin saanut aloittaa viljelijänuransa ojalinjoja suunnitellen. Tiheä ojaverkosto on kuulunut
itsestään selvänä elementtinä kulttuurimaisemaan 1970-luvulle saakka, jolloin peltoja alettiin sa
laojittaa laajemmassa mitassa yhteishankkeina. Nykyisin peltolohkot ovat salaojien ansiosta suu
ria, ja niitä rytmittää harvakseltaan salaojien keräämiä kuivatusvesiä kokoavat valtaojat.
Peltojen kuivatusta on edistetty myös perkaamalla ja suoristamalla jokiuomia. Esimerkiksi
Kainastonjoki ja Päntäneenjoki ovat suureksi osaksi ihmisen muovaamaa kulttuurimaisemaa.
Luonto löytää tavalla tai toisella sijansa ihmisen muuttavien toimien jälkeenkin.
TU O M O HAVUNEN

Kainastonjoen perkauksen tarkoituksena on poistaa kesätulvat kokonaan noin 350 hehtaarin peltoalueelta. Kainastonjoen alaosan edellisestä perkauksesta on kulunut jo lähes 50 vuotta.

433

Pienvedet; lähteet, lammet ja purot
Kauhajoki on vedenjakajaseutua, josta vedet virtaavat kolmeen vesistöön, Kyrönjokeen, Karvianjokeen ja Isojokeen, aluksi lähteinä ja sitten yhä kasvavina puroina ja pieninä jokina. Pieniä järviä
on kahdeksantoista, mutta vain Nummijärven, Ikkeläjärven, Säkkijrven ja Kauhajärven pinta-ala
on yli sata hehtaaria. Aivan erityinen merkitys vesiluonnolle on runsailla pohjavesivaroilla. Kau
hajoella on vähän vesistöjä, mutta monipuolinen vesiluonto.13Ihmisen kädenjälki näkyy monissa
pienvesissä epäedullisina muutoksina, mutta pyrkimyksenä on nykyään suojella näitä luonnon
erityiskohteita ihmisen muuttavalta toiminnalta ja jopa korjata tehtyjä vahinkoja.
Ihmisen toimien tuloksena lähteet, lammet ja purot ovat huolestuttavaa vauhtia vähentyneet
suomalaisesta luonnosta. Niin on käynyt myös Kauhajoen lähteille. Jopa suurin, kraatterimaisen
syvennyksen pohjalla pulpunnut Pahalähde Hyypänlaakson länsirinteellä on valjastettu Seinä
joen vedenhankintaan. Pohjaveden väheneminen Hyypäjoesta näkyy joen rehevöitymisenä ja
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Laaksonsa pohjalla mutkitteleva Hyypänjoki on kuin helmi kauniin maiseman kruunussa. Valtavan Pahalähteen val
jastaminen vedenottoon on heikentänyt joen kuntoa.
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Sotkanluoma on kuljettanut hienoa hiekkaa Ikkelänjokeen Aronkylässä. Kauhajoella on poikkeuksellisen edustava
puroluonto, joka on kärsinyt ojituksista.

taimenkannan taantumisena. Pelkästään Hyypässä kunnoltaan vaihtelevia lähteitä on löydetty
yli 50. Joitakin muokattuja lähteitä on pyritty palauttamaan luonnontilaan poistamalla lähteisiin
tuotuja rakenteita. Myös Hyypänjoen täyttyneitä lampia ennallistetaan poistamalla pohjaan ker
tynyttä sedimenttiä.
Myös Kauhajoen poikkeuksellisen edustavat purot ovat kärsineet metsien ja soiden ojitukses
ta, turpeennostosta, rantojen paljaaksi hakkuista ja metsien lannoituksesta. Moni puro on onnek
si edelleen kaunis katsella, ja muun muassa Metsäkeskus on tehnyt arvokasta työtä Kauhajoen
purojen suojelemiseksi ja hoitamiseksi.15
Kauhajoen puroluonnon laajuus on yllättävä. Purojen varret vaeltava saa kulkea 500 kilomet
rin matkan. Puolet niistä on edelleen taimenvesiä. Runsaitten pohjavesien ansiosta Kauhajoella
on yhä poikkeuksellisen edustavat taimenpurot ihailtavaksi, suojeltavaksi ja kunnostettavaksi.
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KAUHAJOEN KULTTUURIMAISEMAN
KUNNOSTUKSEN JA HOIDON PERIAATTEET
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Kauhajoen kulttuurimaisemien ominaisimpia piirteitä tulee vaalia tietoisesti. Pusikkoa poistetaan Kainaston ava
ruuden tieltä koneellisesti. Ennen karjan laiduntaminen piti maisemat avoimena. Ylämaan karjaa metsälaitumellaan
Hyypässä.
Juha ja Anne-Mari Ala-Harja kunnostavat ja laajentavat alun perin 1800-luvun alkupuoliskolla rakennettua Kohlun
(myöh. Lamminkoski, Ala-Harja) taloa Harjankylässä kodiksi myös Iidalle 3 v ja vauvalle 1 kk. Kuva Jussi Kleemola
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Kauhajoen kulttuurimaiseman
kunnostuksen ja hoidon periaatteet
Niin luonnonmaisema kuin kulttuurimaisemakin muuttuvat vähitellen. Jatkuva, yleensä hidas
muutos kuuluu lähtemättömästi maiseman luonteeseen. Vuorokaudenajat, vuodenajat, sää ja
luonnonprosessit muuttavat maiseman ilmiasua jatkuvasti, ja myös ihmisen toimet ja yhteiskun
nan kehitys muovaavat osaltaan maisemaa. Täysin pysäyttävä, museoiva ote maisemanhoidossa
sopiikin vain erikoiskohteisiin kuten ulkomuseoihin. Luonteva, vähittäinen ympäristön muutos
on kuitenkin ihmisille helpompaa hyväksyä kuin nopeat ja suurimittakaavaiset mullistukset. Sik
si ympäristöön sitoutuneet arvot tulisi tiedostaa ja vaalia niitä kehityksen osana.
Maisemaan on sitoutunut ihmiselle merkityksellisiä arvoja, jotka ylläpitävät hyvinvointia
moniulotteisella tavalla. Myös arvot ja arvostukset muuttuvat vähitellen. Ne ohjaavat päätöksiä
ympäristön hoitoon suunnattavista panostuksista. Kulttuurimaiseman kunnostuksen ja hoidon
tavoite on säilyttää maisemaan liittyviä myönteisiä arvoja ja lisätä niitä.
Kunnostusta ja hoitoa kaavailtaessa on kokonaisuutta pohdittava monelta kannalta. Mitkä
ovat arvot, joita halutaan säilyttää? Onko tavoitteena avata maisemia, säilyttää vanhoja maise
man elementtejä esimerkiksi rakennuksia, säilyttää kulttuurikasvillisuutta tai eläimistöä, pa
rantaa veden laatua, lisätä virkistysmahdollisuuksia jne. Joskus tavoitteet ovat keskenään ristirii
taisia, ja silloin tulee hakea kompromisseja ja ratkaista minkä tavoitteen eduksi ristiriitatilanne
ratkaistaan.
Kauhajoen kulttuurimaisemien ominaisimpia piirteitä tulee vaalia tietoisesti. Kauhajoen
identiteetin kannalta tärkeitä kulttuurimaisemakohteita ovat esimerkiksi Kainaston lakeudet
latoineen, Kyrönjokivarren nauhakylät tien ja joen tuntumassa, komeat pohjalaiset kantatalot,
Päntäneen ja Kainaston kyläkeskukset, Hyypän komea laakso, Nummijärven vanhat huvilat sekä
näyttävät yhteisörakennukset kuten kirkot ja koulut. Kaikkia kunnan osia tulee hoitaa arvoja
säilyttäen ja niitä lisäten, yhdessä yksityisten ja yhteisöjen voimin. Ympäristön vaaliminen onkin
jokaisen perustuslaillinen oikeus ja velvollisuus.
Arjessa ja erityisessä hoitotyössä tulisi vaalia kunkin alueen ominaista kylärakennetta ja van
haa rakennuskantaa tyypillisine esimerkkeineen (mäkitupa-torppa-kantatila, rintamamiestalo,
eri arkkitehtuurisuunnat, asuinalueiden ominaispiirteet). Vaalimisen arvoisia ovat myös vanhat
pihapiirit ja niiden kasvillisuus. Uutta rakennettaessakin viljelyalueille voidaan soveltaa vanhaa
pihapiirin mallia suojaisine pihoineen.
Myös lakeuden avoimuus tulisi olla erityinen hoidon kohde. Avoimuutta syövät eniten käy
töstä poistuneet, pusikoituvat peltolohkot, rakentaminen sekä ojien ja jokivarsien sankat puu- ja
pensaskasvustot. Avoimuuden hoitoon tulee etsiä mielekkäitä keinoja, jotka kannustavat näke
mään raivaamisesta koituvan vaivan. Puskien raivauksia suunniteltaessa on hyvä miettiä myös
hoidon pitkäjänteistä järjestämistä, sillä jokivarren rehevät kasvualustat kasvattavat pian uudet
kasvustot entisten tilalle. Yhteiskunta tarjoaa maisemanhoitoon jonkin verran tukeaan erilaisten
yhteisö- ja maisemanhoitoavustusten ja neuvonnan avulla. Tärkeimmässä roolissa avoimuuden
hoidossa ovat kuitenkin yksityiset maanomistajat sekä aktiiviset kyläyhteisöt.
Töiden toteutumisen edellytyksenä on hoitomyönteiset asenteet. Niiden syntymiseen vaikut
taa hyvä tiedotus, erilaisten mielipiteiden kuuntelu ja huomioiminen ja hoitotyön suunnittelu
sellaiseksi, että se on mielekästä. Kylillä on tehty näyttäviä ja tuloksellisia maisemanhoitotöitä.
Maisema- ja luontoarvot voivat olla maanomistajalle rasitteen sijasta etu.
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RAKENNUSTEN JA MUIDEN KOHTEIDEN SUOJELU KAUHAJOELLA

Rakennuksia ja muita kohteita suojellaan kolmella eri tavalla.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetutkulttuuriympäristöt
Tähän ryhmään kuuluvat antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan
maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Näitä Kauhajoella on kolme: Hämes-Havunen,
Nummijärven kirkko sekä Hämeenkankaan - Kyrönkankaan tie. Suojelupäätöksen tekee valtioneuvosto.

Rakennussuojelulaillasuojellutkohteet
Näitä kohteita koko maassa on 200, joista Kauhajoella kaksi: Toikan tilan rakennuksia Harjankylässä sekä
Kainaston vanha koulu. Tähän ryhmään kuuluu yleensä haja-asutusalueella olevia kohteita. ELY-keskus tekee
suojeluesityksen ja ympäristöministeriö vahvistaa suojelun.

Asemakaavallasuojellut rakennukset
Kauhajoella on tällä tavoin suojeltuja rakennuksia 12, kolmastoista on vireillä. Jo suojeltuja ovat Ojalan Pakari
Topeekan varrella, Havusen (Korpi-Aron) rakennukset Aronkylässä, Ala-Mattilan päärakennus Aronkylässä,
Kauhajoen kirkko, Museoyhdistyksen omistama viljamakasiini Pesmelin pihapiirissä keskustassa, Kotitalous
oppilaitoksen vanha päärakennus, Seurakunnan nuorisotalo Setälä, Ollonqvistin liiketalo (Kotiseututalo,
Sanssinkartanon (Yli-Knuuttilan) päärakennus ja sen pihassa olevat Punainen tupa ja Veteraanien Perinnetalo, Aninkoulu ja sen ulkorakennus sekä Knuuttilan mylly Uimahallin vastarannalla. Tulossa oleva kohde on
Äijälän pappila Päntäneen tien varressa. Tässä ryhmässä olevista suojelupäätöksen tekee valtuusto asema
kaavan hyväksymisen yhteydessä.
Mainittakoon vielä, että 1978 Vaasan läänin seutukaavaliiton inventointiluettelossa on edellä jo esiinty
neiden lisäksi mainittu kaksi Suomen sodan aikaista muistomerkkiä. Ne ovat toistaiseksi suojelumääräystä
vailla. Muistomerkkejä on yhteensä neljä, kolme Päntäneen tien varressa ja yksi Nummijärvellä.
JU SSI K LEEM O LA

Knuuttilan mylly
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Hämes-Havunen on yksi Kauhajoen kolmesta valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä. Suojelupäätök
sen on tehnyt valtioneuvosto.

441

Lauri Hautamäki
M arketta Nummijärvi

YHTEINEN MAISEMAMME

TUOMO HAVUNEN

Hyypänlaakso.

Puskankylä. Kuva Markku Haapamäki
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Ihminen Kauhajoen kulttuurimaisemassa

Ihmiset ja kulttuurimaisema kuuluvat elimellisesti yhteen, koska kulttuurimaisema on ihmis
ten muovaama. Tärkeätä on yksilön samaistuminen sosiaaliseen ja luonnon ympäristöön, mikä
liittyy siihen, missä ihminen asuu ja mistä hän tuntee olevansa kotoisin. Ihminen laajentaa elin
ympäristöään lapsesta alkaen, jolloin mukaan tulevat pihapiiri, kylä ja kunta ja lopulta laajem
matkin alueet, joihin hän voi tuntea kuuluvansa. Parhaimmillaan ihmiset haluavat pitää huolta
siitä ja osallistuvat sen kehittämiseen. Tämän on hienosti ilmaissut Aleksis Kivi1kuvatessaan Ee
ron maailmankäsitystä: "Synnyinmaa ei ollut hänelle enään epämääräinen osa epämääräisessä
maailmassa, ilman mitään tietoa missä ja minkälainen. Vaan tiesipä hän, missä löytyy se maa, se
kallis maailman-kulma, jossa Suomen kansa asuu, rakentelee ja taistelee ja jonka povessa lepäsivät isiemme luut. Hän tiesi sen rajat, sen meret, sen salaisesti hymyilevät järvet ja nuo risuaitoina
juoksevat hongistoiset harjanteet. Kotomaamme koko kuva ja sen hymyilevät äidinkasvot olivat
ainiaaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen. Ja tästä kaikesta syntyi hänen tahtoonsa halua
ja pyrkimystä kohti maamme onnea ja parasta”.
Aluetietoisuutta luovat luonto, maisema, yhteisöllisyys ja paikalliskulttuuri, yhteiset tapahtu
mat ja juhlat sekä merkittävät paikat ja rakennukset. Samalla tavalla kuin yksilön henkilöhisto
ria muovaa yksilön tietoisuutta itsestään, muovaa alueen historia asukkaiden tietoisuutta omasta
asuinalueestaan. Ihmiset kokevat kuitenkin asumisalueensa eri tavalla riippuen esimerkiksi hen
kilön iästä, sukupuolesta, alueella asumisajasta ja ammatista. Kauhajoen historia ja muut paikka
kuntaa esittelevät teokset sekä käsillä oleva kirja kertovat monipuolisesti koko kunnan ja kylien
kehityksestä, paikalliskulttuurista ja yhteisöllisyydestä, mikä on saanut ilmauksena erityisesti
kulttuurimaisemassa, voimakkaassa yhdistys- ja osuustoiminnassa, koulujen perustamisessa ja
kylätoiminnassa koko laajan Kauhajoen asukkaiden asumisesta ja työstä ennen sekä nyt.
Kulttuurimaisema on tärkeä alueen mielikuvan ja tietoisuuden muodostumisessa, sillä siihen
sisältyvät alueen luontoa, asutusta, elinkeinoelämää ja historiaa koskevat tekijät. Nimenomaan
maisema on aina näkyvissä ikään kuin avoimena kirjana, jota jokainen pystyy lukemaan.
Jokainen ihminen haluaa jättää tähän maailmaan kauniin muiston itsestään. Mitä suurempi
tuo jälki on, sitä parempi.2 Sille on annettu nimikin: esteettinen jalanjälki, "aesthetic footprint”.3
Ennalta määritettyä kauneuden käsitettä ei kuitenkaan ole olemassa. Kohde on kaunis yksinker
taisesti siitä syystä, että sen tarkastelu tuottaa välittömän mielihyvän kokemuksen tarkastelijan
mielessä.1Niinpä kauneuden kokemus on henkilökohtaista, jonkun mielestä jokin kohde voi olla
kaunis, toisen ei.
Ympäristöestetiikassa ei maisemaa tarkastella ulkopuolelta, vaan sisältä päin, siinä ollaan
itse mukana. Maisema koetaankin hyvin monilla tavoilla, kukin omalla tavallaan. Esimerkiksi
lakeusmaisema on innoittanut monia taiteilijoita. Kuuluisia lakeuden taiteilijoita ovat Eero Nelimarkka, Vilho Lampi ja Veikko Vionoja. Nuorempaa polvea edustava liminkalainen taidemaalari
Matti Lampi kuvaa lakeutta seuraavasti: "Lakeus on haaste katsojalle. Avautuakseen se vaatii jo
takin katsojalta itseltään. Se vaatii pysähtymistä ja hiljentymistä, niukkojen maisemallisten ele
menttien ja valaistuksen tutkistelua eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Silloin siitä muodostuu
kokonaisuus, joka on moni-ilmeinen ja jännittävä. Valaistus on maiseman sielu, joka muovaa
tunnelman.Lakeudella voi nähdä kaikkialle ja vähästä tulee paljon. Kun lakeutta oppii katsomaan
ja tuntemaan, sen vaikutus on pysyvä ja voimakas”.5
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Eila ja Simo Marttilan talo, Yli-Marttilan tila. Talo valmistui vuonna 1980 samalle paikalle, josta purettiin 1950-luvun
lopulla puolitoistafooninkinen talonpoikaistalo. Uusi rakennus suunniteltiin yhdessä arkkitehdin kanssa ja ulkoasu
haluttiin entisen talon tyyliseksi.

Maaseudun ihmisellä on vanhastaan ollut kauneudentajua, mutta hän ei kokemuksistaan tun
nelmoi, ei estetisoi eikä tee niistä suurta elämystä, vaan pyrkii luomaan kauneutta ympärilleen
käytännössä. Kauneudentaju, tyylitaju, tulee esille Toivo Vuorelan6 mukaan erityisesti eteläpoh
jalaisen rakennustaidon parhaissa tuotteissa, jalka-aitoissa sekä luhti- ja tuparakennuksissa, jotka
ovat huomattavan yksilöllisiä. Vaikuttavinta niissä on erittäin varma muodon hallinta. Nämä
ominaisuudet ilmenevät rakennusten kokonaiskuvassa, niiden mittasuhteissa, ikkunain sym
metrisessä sijoittelussa, niiden koossa ja muodossa, päädyn korkeuden ja kaltevuuden suhtees
sa, pystyvuorauksessa ja sen listoituksessa, nurkkien ylöspäin levenevissä linjoissa sekä lopulta

katon lievästi kuperassa harjaviivassa. Yksistään jo kaksi viimeksi mainittua ominaisuutta saavat
aikaan sen, että kookaskin rakennus vaikuttaa vähemmän massiiviselta, jopa solakalta, ja että
se horisonttia vasten katsottaessa tuntuu kiinteästi, mutta ei liian raskaasti painautuvan kiin
ni maaperään. Talonpoikainen kauneudentaju tulee näkyviin erityisesti siinä, ettei esimerkiksi
kaupunkilaisrakennuksia otettu sellaisenaan käytäntöön maaseudulla. Talonpoikainen rakentaja
valitsi saamistaan vaikutteista niitä yksityiskohtia, jotka sopivat maalaistalon ja -kylän oloihin ja
kokonaisuuteen ja samalla myös mukaili sangen joustavasti esikuviaan.7
Kauhajokelaisessa rakentamisessa on Marketta Nummijärven mukaan seurattu rakennus
taiteen kehitystä ja siihen liittyviä tyylisuuntia sekä haettu niistä vaikutteita, joita sitten on so
vellettu omaan kulttuuriperinnön mukaisesti. Kaikki tunnetuimmat tyyli-ihanteet 1700-luvun
lopulta lähtien ovat jättäneet jälkensä Kauhajoen rakennuskantaan. Rakentamisessa on osoitettu
taitavuutta ja tuloksena onkin syntynyt tyylikkäitä ja harmonisia rakennuksia, jotka sopeutuvat
hyvin rakennettuun maisemaan. Monet arvokkaat rakennukset ovat valitettavasti hävinneet tai
ränsistyneet, mutta osa on säilynyt hyväkuntoisena. Onneksi useat talot on korjausrakennettu ja
restauroitu, kirkkaimpana esimerkkinä Hämes-Havunen.
Aikojen kuluessa myös ihmisen muovaamat maisemat ja kauneuskäsitykset niistä ovat muut
tuneet. Aluksi vain viljelykseen otettuja maisemia pidettiin kauniina ja luonnontilaisia rumina,
mutta vähitellen on ruvettu ymmärtämään, että luonnon- ja kulttuurimaisema muodostavat ko
konaisuuden, jotka molemmat vaikuttavat esteettisesti ja ekologisesti toisiinsa.
Kauhajokelainen maatalousmaisema on ollut kenties kiehtovimmillaan 1800-luvun lopul
ta aina 1900-luvun alkupuolelle saakka yksityiskohtiensa rikkauden ansiosta. Peltomaisemassa
olivat tärkeitä riukuaidat, jotka ympäröivät peltolohkoja ja reunustivat kylän läpi kulkevaa tietä
ja pihapiiriä. Suorat sarkaojat sekä heinäseipäiden ja viljakuhilaiden rivit yhdessä riukuaitojen
kanssa loivat selkeästi jäsentyneen viivojen ja pintojen rytmiikan. Asuin- ja talousrakennusten
sopusuhtaiset muodot täydensivät tätä tasapainoista kokonaisuutta. Myös maatalousmaisemaa
halkovat tiet sopeutuivat maastoon. Ne seurasivat joustavasti maaston muotoja ja noudattivat
tiukasti peltosarkojen rajoja. Teiden varsille kehittyi yleensä myös kukkaisa piennarkasvillisuus,
joka liitti tien luontevasti ympäröivään maisemaan. Asuinrakennusten julkisivut kohdistettiin
yleensä tien tai joskus joen suuntaan. Sillat, tiet ja erityisesti tienristeykset olivat suosittuja ih
misten kohtaamispaikkoja, joilla leikittiin, tanssittiin tai muuten näyttäydyttiin.8 Tätä ilmentää
erinomaisesti kansanlaulun säe: "Kaksi näin helevetin komiaa seisoo Aroon kujan suussa...”
Korhoskylä.

AUKEAMAN PIIRROKSET SARI MANTILA, VALOKUVA MARKKU HAAPAMÄKI

Vanhaan aikaan talojen ympärillä oli harvoin puutarha tai edes puita. Marketta Nummijär
ven mukaan edelläkävijöitä puutarhakulttuurissa olivat säätyläisviljelijät, joiden esimerkki levisi
talonpoikaispihoihin. Kauhajokelaisten yksityispihat, hyötytarhat ja puistot noudattavat 1800-luvun lopusta alkaen koko maan puutarhakulttuurin kehitystä. Nykyisin kukkivat puutarhat ovat
yleisiä ja joskus näkee yksityispihoilla suorastaan lumoavia "kauneuden tyyssijoja”.
Värimaailma on tärkeä osa maiseman kokemisessa. Laajoilla luonnonniityillä ja kedoilla sekä
ojien ja teiden varsilla ja peltojen reunamilla oli aikoinaan yltäkylläistä luonnonkukkien värilois
toa, mutta raivauksen ja tehoviljelyn myötä ne ovat hävinneet. Vain jyrkkärinteisillä jokitörmillä
tapaa paikoitellen entisaikojen kukkaketoja. Väriä pelloille tuovat nykyisin kypsyvien viljapel
tojen ohella uudet erikoiskasvit, rypsi, kumina sekä öljy- ja kuitupellava, jota vielä 1900-luvun
alussa viljeltiin lähes joka talossa, mutta joka katosi sittemmin pelloilta kokonaan.
Maalaismaisema on vaikuttanut vahvasti etenkin 1930-50-luvun maaseudulla syntyneen,
mutta kaupunkeihin muuttaneen sukupolven tunne-elämään, Luonto vaikuttaa suuresti sen yh
teydessä elävään ja siitä toimeentulonsa saavaan ihmiseen, mutta hän huomaa sen vaikutuksen
yleensä vasta, kun lähtee pois alkuperäisestä ympäristöstään. - "Voit lähteä Kauhajoelta, mutta

Kauhajoki ei lähde Sinusta”. Lähtijöiden lapsuudessa kylät elivät väkevästi, ihmisiä oli paljon ja
kaikki tunsivat toisensa, elettiin pääasiassa luonnon antimilla. Jukka Virtanen (1971) kiteytti osu
vasti maaseudulla syntyneen haikeita muistoja ja kaipuuta takaisin lapsuutensa idylliin:
”Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän,
kuinka onnellinen voikaan olla hän,
joka täällä vaan saa aina asustaa.
Maalaismaisemaa en saata unohtaa”.

Kauhajoki ei ole nykyisin kuitenkaan maaseutumainen, vaan se on viimeisten 50 vuoden
aikana muuttunut yksipuolisesta maatalouskunnasta kaupunkielinkeinojen leimaamaksi seutu
kuntansa keskuskaupungiksi, jossa on yli 10 000 asukkaan keskustaajama ja sen ympärillä laaja ja
elinvoimainen haja-asutusalue, jossa maatalous sivuelinkeinoineen on keskeinen elinkeino. Kau
hajoki tarjoaakin harvinaisen monipuolisia kulttuuri- ja asuinympäristöjä, joille monipuolinen
luonto sekä erilainen asutustiheys ja historia antavat omintakeiset leimansa kuten tässä kirjassa
kerrotaan.
Puskanperä.

TUOMO HAVUNEN

Kirkonkylä, Hyypäntien sillalta.
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PEN TTI KA KKO RI

Hyyppää, Piiparin kohdalta.

Marketta Nummijärvi

Yhdessä rakennettu maisema
Kulttuurimaisema kuuluu kaikille, ja siihen sitoutuu yhteisiä aineettomia arvoja. Tässä kirjassa
luotu katsaus kulttuurimaiseman vaiheisiin muistuttaa meitä, että maisemamme on rakennettu
yhdessä. Kauhajoen yhteisöjen jäsenet ovat yhdistäneet historian saatossa lukemattomia kertoja
voimansa, yhteisvoimin luoneet elämisen edellytyksiä, tuottaneet omansa näköistänsä elinym
päristöä ja juurtuneet kasvuympäristöönsä. Toisaalta uudet kauhajokelaiset sukupolvet jatkavat
edellisten työtä, hoitavat ja uudistavat rakennettua maisemaa, ja näin osallistuvat esi-isien ja tu
levien sukupolvien kanssa samoihin talkoisiin kulttuurimaiseman tuottamiseksi ja hoitamiseksi.
Yhteistyön perinne on vahva. Aluksi tiloja raivattiin ehkä itsenäisemmin perhekunnittain,
mutta yhteisöjen muodostuttua elinympäristön piirteistä yhä suurempi osa oli yhteistyön tuo
tetta. Talkoilla kerättiin rakennuspuita vastanaineiden ensikotia ja yhteisörakennuksia varten,
kaivettiin laskuojia ja laskettiin järviä, korjattiin talteen viljat, heinät ja perunat sekä vuorattiin
katot. Päämäärä on ollut yhteinen; selvitä taas yhden talven yli mahdollisimman vähällä nälällä,
vilulla ja vaivalla.
Yksilöiden ja yhteisöjen ohella vallanpitäjilläkin on ollut oma vaikutuksensa kulttuurimai
seman syntyyn ja kehitykseen; uudisraivausta, maanomistusta, maanviljelyä ja rakentamista
on ohjailtu ammoisista ajoista alkaen. Yhteiskunnan puumerkki maaseudun kulttuurimaise
massa uudisraivauksen jälkeisinä aikoina näkyi muun muassa sarkajärjestelminä sekä teinä ja
kestikievareina, jotka jaettiin kyläkunnille ja taloille ylläpidettäväksi. Yksityiskohtaisempiakin
maiseman liittyviä määräyksiä on tullut vallanpitäjän taholta, esimerkkinä humalasalkojen pitopakko tai tammien suojelu. Maisema on ollut hyötyä tuottavan tuotannon sivutuote näissäkin
määräyksissä.
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Pääasiassa ihmisen jäljet maisemaan rakentuivat kuitenkin maatalousyhteiskunnan arjen
saneleman tarkoituksenmukaisuuden ohjauksessa. Talot rakennettiin sinne missä eivät tulvat
vaivanneet, viljelykelpoista maata oli ympärillä, vesistö tarjosi kulkureitin, ruokaa pöytään ka
tovuosinakin ja vettä arjen askareihin, aurinko auttoi talon lämmityksessä ja perustukset pitivät
routimattomalla maalla. Auttava naapuri kohtuullisella etäisyydellä lienee ollut pikemminkin
myönteinen kuin kielteinen lisä asuinpaikan ominaisuuksissa. Pihat ja viljapellot suojattiin pe
doilta ja karjalta aidoilla. Palonarat rakennukset eli riihet ja saunat sijoitettiin rakennusryhmistä
kauemmaksi turvallisuussyistä. Männylle ominainen rungon pituus, hirsirakennustekniikka, ra
kennusten lämpimänä pidon tarpeet ja päivän valon saaminen sisään määräsivät rakennuksille
runkosyvyyden ja mittasuhteet, luminen talvi ja sateinen kesä kattomuodon.
Näin siis maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa pitkään toimittiin. Vähitellen yhteiskunnan
rooli kulttuurimaisemamme rakentumisessa alkoi kasvaa ja luonnonolosuhteiden vaikutus
siihen vähetä. Suurimmat tiet siirtyivät valtion ja kaupungin rakennettavaksi ja hoidettavaksi
verovaroin. Taaja-asutusalueita alettiin kaavoittaa ja rakentamisesta tuli luvanvaraista. Raken
tamispaineet alkoivat keskittyä maaseudun sijasta taajamiin. Maanvaihdot, koneet ja uudet ra
kentamistekniikat edistivät ennen rakentumattomien alueiden hyödyntämistä rakentamiseen.
Vaihtuvat kauneusihanteet ja monet uudet materiaalit ohjaavat perinteiden lisäksi rakentamisen
ulkoasua, ja maaseudun ulkoasua ohjailevat maatalouselinkeinon tuotantotekniset tarpeet sekä
normeihin kirjatut ympäristöihanteet.
Yhä edelleen kulttuurimaisema on kuitenkin yhteistyön tulos. Naapuriapu ja talkoot ovat ny
kyään kulttuurimaiseman muodostumisessa vähäisessä roolissa, mutta yhteistyö viranomaisten,
päättäjien, maisemaa muuttavien ammatin harjoittajien ja toimivien kansalaisten välillä sitäkin
merkittävämpää. Jokainen rakentaja, viljelijä, maa-ainesten ottaja, voimalinjojen rakentaja jou
tuu ottamaan muut toimijat ja koko yhteiskunnan huomioon ja noudattamaan yhdessä sovittuja
pelisääntöjä. Jokainen tuo omaa panostaan kulttuurimaiseman muodostumiseen myös verova
rojen kautta.
Kulttuurimaisema on välttämätön osa elämäämme. Maisema on kartta mielessämme, jonka
avulla suunnistamme, henkinen kasvualusta, johon juurrumme, esteettinen elämys, josta vieh
dymme, fyysinen järjestelmä, jossa koemme luonnonprosesseja ja aistielämyksiä. Se on elämän
tapamme ja arvomaailmamme ilmiasu. Kulttuurimaisemaan kuuluu erottamattomana osana ih
misen elävä arki kalustoineen. Luonnonprosessit ja ihminen eläimineen ja kalustoineen tuottavat
yhdessä päättymättömän näytelmän, jota ilman kulttuurimaisema on tyhjä kulissi.
Kulttuurimaisemaa on mahdotonta dokumentoida täydellisesti. Fyysisen kolmiulotteisen
muodon ja siitä muodostuvan näköhavainnon lisäksi maisemaan kuuluvat mielikuvat, arvot,
muistot, tunteet sekä muut aistielämykset kuten äänet, tuoksut ja jopa tuntoaistimukset. Yhteinen
maisema on siten toisaalta myös jokaiselle subjektiivinen, yksityinen kokemus.
Maisema ei ole pysyvä, vaan se muuttuu koko ajan. On kuitenkin tärkeää, ettei meitä ympä
röivä todellisuus fyysisessä olomuodossaan muutu liian nopeasti ja radikaalisti. Aikaisempina
vuosikymmeninä ja -satoina maisemaan piirrettyjä kädenjälkiä tulee säilyttää ja vaalia niin, että
ympäristöön sisään rakentuneita arvoja säilyy tuleville sukupolville - ja meille itsellemmekin.
Hallitusti vähitellen muuttuva ympäristö tukee mielen tasapainoa, kun taas liian radikaalit no
peat muutokset heikentävät turvallisuuden tuntua ja mielen kiinnittymistä ympäristöön.
Perustuslain mukaan me kaikki jaamme yhdessä vastuun ympäristöstä. Kulttuurimaiseman
vaaliminen on meidän yhteinen etu, sillä hyvä elinympäristö tukee hyvinvointia, auttaa meitä
voimaan hyvin ja olemaan onnellisia. Aikaisempien sukupolvien tavoin rakennamme kulttuuri
maisemaa yhdessä.
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