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YLISTARON KUNTA 
YLISTARON YLEISKAAVA 2020  
 
1 KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 

Tämä rakennetun kulttuuriympäristöselvitys on laadittu Ylistaron yleiskaava 
2020 laatimisen yhteydessä. Kulttuuriympäristöselvityksen tarkoituksena on 
selvittää yleiskaava-alueella olevat erityiset rakennettuun kulttuuriympäris-
töön liittyvät erityispiirteet ja arvot joilla on yleiskaavallista merkitystä. Kult-
tuuriympäristöselvityksen tuloksena on laadittu inventointikartat (KYMP-1, 
KYMP-2 ja KYMP-3), joihin on merkitty kartoitetut/ inventoidut kohteet sekä 
merkittävimmät aluekokonaisuudet.  

Kulttuuriympäristöselvityksen liitteenä on rakennusinventoinnin arvotaulukko, 
johon on merkitty kohdenumerot sekä mahdolliset yleiskaavassa osoitetut 
suojelumerkinnät. 

Kulttuuriympäristöselvityksen mukaisesti yleiskaavakarttaan on merkitty 
aluekokonaisuudet sekä suojeltavat tai säilytettävät kohteet. 

1.1 Inventointien sisältö 

Kohdeinventoinnit tiedot tallennetaan internetpohjaiseen tietokantaan, 
www.kultuuriymparisto-fi –sivustolle. Sivustolle tallennetut tiedot ovat myös 
myöhemmin käytettävissä mm. kunnan tarpeisiin ja detaljikaavoituksen yh-
teydessä. 

Maastokäyntien yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan rakennusten omista-
jilta tai asukkailta selvitetty kohteen historiaa mikäli inventointihetkellä ko 
henkilöitä on ollut inventoinnin aikana paikanpäällä. Maastokäyntien aikana 
useimmat asukkaat tai rakennusten haltijat ovat olleet poissa, joten suullisen 
tiedon saaminen kohteista on ollut hankalaa. 

Inventoitavista kohteista (lähinnä pihapiirejä rakennuksineen) on selvitetty 
mahdollisuuksien mukaan mm. ikä, rakennustyyppi, materiaalit ja historia 
(mikäli esim. kohteen omistaja on ollut paikanpäällä inventointihetkellä).  Ra-
kennusten kunto on arvioitu yleispiirteisesti ulkopuolelta. Rakennusten sisäti-
loja ei tämän rakennusinventoinnin yhteydessä ole selvitetty. Mikäli pihapiiris-
sä on ollut useampia rakennuksia, tarkastelussa on painotettu pihapiirin pää-
rakennuksen tai arvokkaimpien rakennusten piirteiden tarkastelua. 

Inventointilomakkeeseen liitetään valokuvia julkisivuista ja rakennusten si-
jaintia osoittava piirros pihapiiristä. Lisäksi inventointilomakkeeseen liitetään 
karttaote kaavoituksen pohjakartasta tai peruskartasta.  

1.2 Inventoitujen kohteiden valintakriteerit 

Kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä inventoitavien kohteiden määritte-
lyssä on käytetty pohjana ”Kyrönjoen virkistyskäytön ja maisemanhoidon ke-
hittäminen Ylistarossa ja Nurmossa –Kulttuuriympäristöselvitys” –julkaisua. 
Julkaisun on laatinut Motiivi Oy ja sen on julkaissut Länsi-Suomen ympäristö-
keskus 2001 (Alueelliset ympäristöjulkaisut 242). Inventoitavien kohteiden 
valintaperusteet on sovittu yhteistyössä Ylistaron yleiskaavan ohjausryhmän 
kanssa. 
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Inventoidut kohteet kuuluvat pääosin kiireellisyysluokkaan I. Inventointien kii-
reellisyysjärjestykseen käytetyt kriteerit: I kiireellisyysluokka: 

Vuotta 1940 vanhemmat kohteet, joiden ulkoinen hahmo on säilynyt siinä 
määrin autenttisena, että ne soveltuvat edes kohtuullisesti kulttuurimaiseman 
luonteeseen. Valtakunnallisesti merkittävän kulttuurimaisema-alueen ulko-
puolella ykkösryhmään nostetuilta kohteilta vaadittiin lisäksi maisemallisesti 
merkittävää sijaintia tai erityisiä rakennushistoriallisia tai taiteellisia arvoja. 
Ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan on luettu kuuluvaksi paikallishistoriallisen 
merkityksensä ansiosta myös 1940- ja 50 –luvun koulut sekä Kitinojan kirkko. 

Valtakunnallisesti merkittävän kulttuurimaisema-alueen ulkopuolella sijaitse-
vien kohteiden maisemallista merkitystä on tarkasteltu niiden sijainnin ja nä-
kyvyyden kannalta. Merkitystä on katsottu olevan kohteiden laajalla näkyvyy-
dellä, maamerkkivaikutuksella tai asemalla maisemallisena kiintopisteenä se-
kä kuulumisella yhtenäisiin aluekokonaisuuksiin.   

1.3 Inventointien toteutus 

Ennen Ylistaron yleiskaavaprosessin aloittamista Ylistaron kunnan alueelle on 
laadittu varsin kattava ja perusteellinen Kyrönjoen virkistyskäytön ja maise-
manhoidon kehittäminen Ylistarossa ja Nurmossa –Kulttuuriympäristöselvitys 
(Motiivi Oy 2001).  

Selvityksen on laatinut Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy. Kulttuu-
riympäristöselvitys on julkaistu vuonna 2001; Länsi-Suomen ympäristökes-
kus, Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 242. Kulttuuriympäristöselvityksen on 
laatinut Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:ssä arkkit.yo Juha-Matti Mä-
rijärvi avustajanaan teknikko Merja Kangastupa.  

Kulttuuriympäristöselvityksessä on osoitettu mm. yhtenäisimpinä säilyneet 
perinteiset rakennetut ympäristöt sekä kokonaisuuksina kehitettävät alueet. 
Lisäksi kartoituksen yhteydessä on kohteet lajiteltu mm. myöhemmin laadit-
tavien inventointien kiireellisyysjärjestyksen mukaan.  

Vuonna 2001 julkaistun kulttuuriympäristöselvitykseen sisältyneet kohdein-
ventoinnit sisältävät lähinnä merkittävimpiä ja arvokkaimpia kulttuurihistorial-
lisia kohteita. Inventoituja kohteita on 17.  

Kyseinen kulttuuriympäristöselvitys on toiminut pohjana myös yleiskaavan 
laadinnan yhteydessä tehdyille kohdeinventoinneille, joita on laadittu sekä 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen (Pohjanmaan inventointi –hanke/ Tiina 
Lehtisaari) toimesta että yleiskaavan laatimisesta vastaavan FCG Planeko 
Oy:n toimesta. 

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen taholta Pohjanmaan inventointien yhtey-
dessä, yleiskaavaprosessin aikana, Tiina Lehtisaari on laatinut kartoituksen/ 
inventoinnit Untamalan, Kainaston, Hööpakantien varren, Asemanseudun - 
Tehtaanmäen - Haapojan ja Halkosaaren – Viitikon – Hirvilammen alueilta. 
Näistä inventointialueista osa kuuluu yleiskaava-alueeseen.   

Kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä on FCG Planeko Oy inventoinut yh-
teensä n. 120 kohdetta. Kohteiden lukumäärä on sovittu Ylistaron kunnan 
kanssa. 

Kohdeinventoinnit tallennetaan www.kulttuuriymparisto.fi –palvelimelle, jossa 
ne ovat kunnan ja muiden tahojen käytettävissä myös myöhempää käyttöä 
varten, esim. asemakaavoitukseen liittyen. 
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1.4 Arvoluokitus 

1.4.1 Arvoluokituksen laatiminen 

Inventoitujen kohteiden arvoluokitus on tehty inventointiaineiston ja aikai-
semmin laadittujen selvitysten perusteella. Arvoluokitus on laadittu yhteis-
työssä Ylistaron kunnan rakennusvalvojan Heikki Kuivisen kanssa. FCG Plane-
ko Oy:ssä kohteiden arvotustyöryhmään ovat kuuluneet maankäyttö ja mai-
seman toimialapäällikkö arkkitehti SAFA Ulla Räihä, suunnittelupäällikkö ra-
kennusarkkitehti Anne Koskela ja kaavasuunnittelija rakennusarkkitehti Heikki 
Joensuu. Arviointityön tuloksena on päätetty mm. aluerajaukset merkittäville 
aluekokonaisuuksille sekä otettu kantaa kohteiden suojelumerkintöihin. Arvo-
luokitustaulukko tämän selvityksen liitteenä. 

1.4.2 Kohteiden yleiskaavamerkinnät 

sr Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas kulttuurihistorialli-
nen kohde. Rakennustaitellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maise-
mallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä, joka tulee ympä-
ristöineen säilyttää.  
- Kohteen korjaustoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
että kohteen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja maise-
mallinen merkitys säilyvät. 
- Kohdetta koskevista toimenpiteistä tulee pyytää museoviran-
omaisen lausunto. 
- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. 

sr-1 Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Rakennustaiteellisesti, kult-
tuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai raken-
nusryhmä, joka tulee ympäristöineen säilyttää. Kohteen täyden-
nysrakentaminen ja rakennusten korjaus- ja muutostoimenpiteet 
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että kohteen rakennustaiteelli-
nen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen merkitys säilyvät. 
- Kohde on tarkoitettu suojeltavaksi asemakaavoituksella tai 

muilla toimenmenpiteillä. 
- Kohdetta koskevista toimenpiteistä tulee pyytää museoviran-

omaisen lausunto 
- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. 

sr-2 Paikallisesti arvokas kohde joka on suotava säilyttää.  
- Kohteen täydennysrakentaminen ja rakennusten korjaus- ja 
muutostoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että koh-
teen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen 
merkitys säilyvät. 
- Mahdollisesti asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä säily-
tettävä kohde. 
- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. 
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2 YLISTARON RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN HISTORIAA 

Ylistaron kulttuurihistorialla on varsin mittava ja merkittävä historia. Ylistaron 
rakennetun kulttuurihistorian vaiheita on tutkinut mm. Antti Mentula, joka on 
kirjoittanut julkaisun ”Suuntaviivoja –Pohjanmaan arkkitehtuuri 1900 –
luvulla” (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2005: Alueelliset ympäristöjulkaisut 
363). Seuraavat otteet ovat kyseisestä julkaisusta. 

Ylistaro oli 1500-luvun puolivälissä pieni, noin 650 asukkaan pitäjä. Asutus al-
koi tiivistyä 1600-luvulla. Isovihan jälkeen asukasluku alkoi kasvaa nopeasti. 
Vuonna1805 asukkaita oli jo lähes 3400. Huolimatta runsaasta siirtolaisuudes-
ta varsinkin Amerikkaan väestönkasvu jatkui koko vuosisadan nopeana. Taus-
talla oli alueen taloudellinen kehitys. Kunnan peltoala kasvoi huomattavasti 
1800-luvulla, ja uudet viljelysmenetelmät, isojako sekä paperiteollisuuden 
synnyn myötä metsistä saatu pääoma auttoivat maatalouden kehitystä. Pää-
osa Ylistaron vanhasta asutuksesta sijoittuu Kyrönjoen rantatörmille ja syväs-
tä savikosta nouseville mäille. Kunnan taajama-alueella on nauhamaisesti kol-
me kyläkeskusta: Kirkonkylä, Kylänpää ja Asemanseutu. Pienenä maatalous-
paikkakuntana Ylistaron vanha rakennuskanta on osa Pohjanmaan talonpoi-
kaisperinnettä, ja hirsirakentaminen muodosti pääosan uusista rakennuksista 
vielä pitkälle 1900-luvun puolelle. Muistitiedon mukaan Ylistarossa oli 1860-
luvulla vain yksi maalattu talo. Erot rakennuskannassa olivat pienipiirteisiä ja 
ainoastaan kirkko erottui merkittävästi muusta rakennuskannasta. Ylistaron 
kunta aloitti toimintansa vuonna 1865. 

Arkkitehtuurin uudet suuntaukset eivät juuri rantautuneet Ylistaroon vuosisa-
dan alussa. 1900-luvun alun kyläyhteisö tukeutui vahvasti maanviljelyyn, ja 
edelliseltä vuosisadalta periytyvä tilojen rakennuskulttuuri jatkui katkeamat-
tomana. Jugend jäi joihinkin yksittäistapauksiin. Lähes ainoa selkeä tyyli-
suunnan edustaja on vuonna 1907 rakennettu kivinen Ylistaron osuusmeijeri. 
Rakennussuunnittelu hoitui vielä suurimmaksi osaksi omin voimin ja varsinai-
sia arkkitehtejä käytettiin harvoin. Harjaantuneet rakennusmestarit olivat tär-
keässä asemassa, Ylistarossa varsinkin rakennusmestari Ahto Sippolan joh-
dolla toteutettiin useita rakennusprojekteja. 

 
· Ylistaron osuusmeijeri, arkkitehti R. Helin, 1907. Rakennuksessa on jugend-
piirteitä, kuten kattomuoto, ikkunoiden puitejako ja punatiilen ja vaalean si-
leärappauspinnan vaihtelu julkisivussa. 
· Ylistaron säästöpankki (entinen), rakennusmestari Ahto Sippola, julkisivut 
arkkitehti G. Palmqvist1916. 
· Mielenvikaisten koti, rakennusmestari Ahto Sippola 1916. 
· Ylistaron apteekki, noin 1920. 
· Entinen osuuskauppa, 1913, ikkunoissa jugendvaikutteita. 

 
Ylistaro oli vielä maailmansotien välisenä aikana yksi Etelä-Pohjanmaan mah-
tipitäjistä. Työpaikkojen määrä kasvoi aina 30-luvulle saakka, jonka jälkeen 
kasvu alkoi taittua. Suurin osa, noin 90 prosenttia, työpaikoista oli tuolloin 
maa- ja metsätaloudessa. Kaupunkimaisesti käytettyjen rakennusten määrän 
kehityksellä mitattuna Ylistaron kasvu alueen muihin kirkonkyliin verrattuna 
oli maailmansotien välisenä kautena hidasta. Teollistumisen läpimurto alkoi 
maaseudullakin juuri tuolloin, mutta se ei juurikaan näkynyt Ylistaron kirkon-
kylän kehityksessä. Taustalla saattoi olla osittain vahvan maatalouspaikka-
kunnan teollisuusvastainen ilmapiiri, toisaalta kasvu siirtyi 1920- ja 1930-
luvuilla myös enemmänkin keskustasta radan varteen Asemanseudulle. Hidas-
ta kaupungistumista saattaa selittää myös se, että kunnassa oli useita palve-
luvarustukseltaan varsin monipuolisia kyliä, eikä suurta tarvetta laajamittai-
selle uudisrakentamiselle ollut. 
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Tämän vuosisadan alkupuolella käynnistynyt maatalousyhteiskunnan murros 
kohti dynaamista, teollistunutta ja palveluvaltaista talousmuotoa ei kosketta-
nut Ylistaroa kovinkaan kouriintuntuvasti. Elinkeinorakenne säilyi 1940-luvulle 
saakka hyvin maatalouspainotteisena ja seuraavinakin vuosikymmeninä sen 
osuus on ollut korkea. Asutus oli hajaantunut viljelyskelpoisen maan mukai-
sesti eikä merkittäviä keskittymiä syntynyt. Tämä on näkynyt suoraan paik-
kakunnan rakentamisessa ja sitä kautta arkkitehtuurin kehityksessä. 
 
Hirsirakentaminen jatkui Ylistarossa entiseen malliin 1920-30-luvulle saakka. 
Kyläkeskusten kehittyessä 1920-luvulta lähtien alkoi Ylistaron rakentamisessa 
tapahtua kuitenkin vähittäistä muutosta, vaikkei tuona aikana tapahtunut 
keskuskehitys ollutkaan yhtä voimakasta kuin muissa Seinäjoen seudun kun-
nissa. Rakentamista ei aikakaudella noussut uusille alueille. Perinteinen talon-
poikaisrakentaminen sai hiljalleen vaikutteita ulkopuolelta, ja arkkitehtuuri 
muuttui huomaamatta tilojen vanhoja rakennuksia korvattaessa. Vaikka suu-
rin osa vuosisadan vaihteen jälkeisistä rakennuksista toteutettiin omin voimin, 
alkoi ammattimainen arkkitehtuuri levitä hiljalleen myös Ylistaron kaltaisiin 
pieniin maaseutupitäjiin. Vuonna 1927 rakennettu arkkitehti Jussi Paatelan 
suunnittelema kasvinviljelykoeaseman johtajan asunto- ja toimistorakennus 
oli valtion projekti, mutta elintason kohoaminen lisäsi hiljalleen myös tavallis-
ten tilallisten mahdollisuuksia ja haluja käyttää palkattua suunnittelijaa. 
 
· Kasvinviljelykoeaseman johtajan rakennus 1927, arkkitehti Jussi Paatela. 
· Aseman/Tapanin nuorisoseura, arkkitehti Artturi Ortela 1928, suurikokoinen 
keltaiseksi rapattu tiilirakennus. 
· Kainasto muorisoseurantalo, Arvo Perälä 1928, hirsirakenteinen. 
· Alapään nuorisoseurantalo, 1923, jugendvaikutusta. 
· Osuuskaupan myymälä, 1928. 

 
Jälleenrakennus oli ensimmäinen Ylistaron kaupunkikuvaa ja arkkitehtuuria 
merkittävästi muuttanut tekijä 1900-luvulla. Sotien jälkeen kuntaan muutti 
paljon siirtolaisia, joille tarvittiin nopeasti uusia asuntoja. Rintamamiestalot si-
joitettiin pääasiassa vanhoille rakennusalueille valtion, seurakunnan ja suu-
rimpien tilallisten maille, varsinaisia kokonaan uusia asuinalueita ei noussut. 
Arkkitehtonisina esikuvina tyyppipiirustustaloilla oli suuri vaikutus kunnan ra-
kentamiskulttuuriin, mutta uusi rakentaminen sopeutui vielä pääosin vanhaan 
perinnemaisemaan. Sotien jälkeinen vilkas asutusjakso synnytti vanhasta 
keskustasta lounaaseen joen eteläpuolelle asutuskeskittymän, johon keskus-
tan painopiste siirtyi 1950- ja 1960-lukujen aikana, ja jonka ympärille nykyi-
nen keskustaajama kehittyi. Lisääntynyt väestönmäärä vilkastutti luonnolli-
sesti muutenkin kylän elämää, ja Kirkonkylän uuden pääväylän varteen nousi 
1950-luvulla useita yksityisiä liikerakennuksia isoine alakerran näyteikkunoi-
neen. Myös osuuskauppa saapui kylään samoihin aikoihin. Kaartuvan kylän-
raitin uusien kaksikerroksisten liikerakennusten harjakorkeudet ja -suunnat 
olivat yhteneväisiä, ja nykyisellään ne muodostavat raitille tilantunnultaan 
mielenkiintoisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Samalla vuosikymmenellä ky-
lään rakennettiin arkkitehtuuriltaan ajankuvalleen tyypillinen yksityinen keski-
koulu, jota laajennettiin tyylille uskollisena 1960-luvulla. Rakennuslupatilasto-
ja alettiin pitää vuodesta 1949 alkaen. 1950-luvulta alkaen kunnan väkiluku 
kääntyi laskuun, taustalla oli maatalouden rationalisoituminen sekä kaupun-
geissa tapahtunut teollistuminen ja palveluelinkeinojen kasvun aiheuttama 
muuttoliike. 
 
· KOP:n talo, arkkitehti Aarne Ervi 1956. 
· Ylistaron yhteiskoulu, Into Pyykkö, Meri Hämäläinen 1955. 
· Kirkonkylän kansakoulu, Eino Niemelä 1957. 
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· Elokuvateatteri Matintupa, rakennusmestari Matti Kujanpää 1959. 
· Ylistaron osuuskassa, Eino Punkari 1951. 
· Rintamäen huonekaluliike, 1955. 
· Torkon tilan päärakennus, arkkitehdit Lappi-Seppälä ja Marttas 1945. 

 
Samoin kuin sotien välisenä aikana, ei Ylistarossa tapahtunut myöskään 
1960-luvulla yhtä voimakasta keskuskehitystä kuin muissa Seinäjoen seudun 
kunnissa. Kunnan väestömäärä kääntyi sotienjälkeisestä kasvusta jyrkkään 
laskuun suuren muuton aikana, kunnes se 1970-luvulta alkaen tasaantui. Kir-
konkylän keskustaajaman kasvu on tämän jälkeen ollut nopeaa ja se on laa-
jentunut lähistön muihin taajamiin. Suurin muutos Ylistaron maisemakuvassa 
sadan vuoden jaksolla tapahtui 1960-1970-luvun vaihteessa, kun rakentami-
nen alkoi ohjautua rakennuskaavan mukaan. Keskustaajaman rakennuskaava 
vahvistettiin vuonna 1977. Näihin aikoihin rakennettiin kunnan ensimmäiset 
rivitalot, mutta kerrostaloja ei monesta muusta pienestä kunnasta poiketen 
toteutettu, eikä niitä missään vaiheessa edes merkitty kaavaan. Ajalle ominai-
sia tasakattoisia asuin- ja julkisia rakennuksia pystytettiin kuten muuallakin 
Pohjanmaalla. Vuonna 1976 tehtiin osayleiskaavaehdotus, jossa Ylistaroon 
suunniteltiin toteutettavaksi kahta voimalaitosta, toinen Kylänpäähän ja toi-
nen aivan Kirkonkylän keskustaan. Kyrönkoski oli tarkoitus padota, jolloin vesi 
olisi noussut osassa jokea ja peittänyt alleen koskien lisäksi mm. Peltokosken 
vanhan voimalaitoksen ja Kriikun myllyn, jotka oli merkitty Vaasan vesipiirin 
vesi- ja kulttuurimaisemakohdeluetteloon. Voimalaitoksen jatkeeksi keskus-
taan suunniteltiin kanavarakennelmaa. Ehdotuksessa todettiin, että ”on il-
meistä, että toteutuessaan Kirkkokosken ja Kylänpään voimalaitokset raken-
nustöineen muuttavat Ylistaron oloja oleellisella tavalla. Etelä-Pohjanmaalla ei 
ole aiemmin rakennettu keskelle kyliä nykyaikaisia voimalaitoksia.” Hanke ei 
toteutunut ja Kyrönkoski suojeltiin lailla. 
 
· Ylistaron kansalaiskoulu, arkkitehti Kosti Kuntanen 1972. 
· Ylistaron Veteraanitalo, Arkkitehtitoimisto Aulis Jääskeläinen 1975. 
· Pelman teollisuusrakennus, Olavi Leskinen 1971. 
· Vainion teollisuusrakennus, rakennusmestari Pentti Haanpää 1973. 

 
 

Ylistaron keskustaajaman väkiluku kääntyi 1970-luvun alun pohjalukemien 
jälkeen nousuun, ja vuoteen 1985 mennessä se lähes nelinkertaistui. Keskus-
taajaman kasvusta noin puolet selittyy lähitaajamien alueellisella liittämisellä, 
mutta kokonaiskasvu oli joka tapauksessa niin suurta, että uusille asunnoille 
ja palveluille tuli taas tarvetta. Maatalousasutus oli koko maan tasoon verrat-
tuna kuitenkin vielä runsasta, taajamissa asui 1980-luvun puolivälissä vasta 
noin 40 prosenttia kunnan asukkaista. Osittain tästä johtuen myös taajama-
kylät olivat säilyneet Ylistarossa vireinä. Keskustan ensimmäinen osayleiskaa-
va on vuodelta 1983. Uusia asuinalueita kaavoitettiin pelloille entisten asema-
kaavoitettujen alueiden jatkeeksi kolmeen olemassa olevaan päätaajamaan. 
Suunnitelman alueista todettiin, että ne ”eivät ole peltoaukeina parhaita 
asuinalueita, mutta palvelujen läheisyys sekä huokeat kunnallistekniset kus-
tannukset ovat vastaavasti näiden alueiden etuina.” 1980- luvulta lähtien 
asuntorakentaminen suuntautui Kirkonkylän lisäksi voimakkaasti myös kes-
kustaajaman ulkopuolelle Halkosaareen, jonne syntyi kokonainen uusi asuin-
alue latomerialueen reunalle. Rivitalojen rakentaminen oli voimakkaimmillaan 
1980-luvun puolella, joskin niitä oli pystytetty jonkin verran myös 1970-
luvulla. Asiaan vaikutti väestönkasvun lisäksi osaltaan myös maatilojen suku-
polvenvaihdosperinteen muuttuminen: vanhukset muuttivat yhä useammin 
palveluiden lähelle rivitaloihin, eivätkä jääneet enää omalle tilalle. Asuntora-
kentaminen jatkui tasaisena koko 1990-luvun, ja uusia taloja nousi tasaisesti 
ympäri pitäjää sekä kaavoitetuille että kaavoittamattomille alueille. Rakenta-
misen tahti näkyi myös kunnan nuorille vuonna 1989 järjestetyssä kirjoitus-
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kilpailussa, jonka aiheena oli Ylistaron tulevaisuus. Eräs kahdeksasluokkalai-
nen poika muun muassa totesi, että ”mielestäni Ylistaro on 20-30 vuoden ku-
luttua iso kaupunki, jos sitä rakennetaan ja uudistetaan tällä vauhdilla. Talo-
jakin tulee uusia koko ajan kirkonkylään.” Toisessa tekstissä taas arveltiin, et-
tä ”Ympäristöstä ei muuta varmaan jäljelle jääkään kuin kirkko ja Kyrönjoki. 
Muut asutukset jäävät pilvenpiirtäjien alle.” 

 
Teollistuminen ja palveluelinkeinojen kasvu oli päässyt kunnassa vauhtiin var-
sin myöhään, mutta aikakaudella teollisuusrakentaminen vahvistui huomatta-
vasti ja uusia yrityksiä perustettiin ahkerasti varsinkin 1980-luvun alussa. 
Osasyynä tähän oli kunnan aikaisempaa aktiivisempi elinkeinopolitiikan har-
joittaminen. Tästä johtuen suurin osa kirkonkylän liikerakennuksista on peräi-
sin 1980-luvulta, ja mm. yleiskaavassa määritelty liikerakentamisen alue ky-
län sisääntulon yhteydessä pystytettiin suurimmaksi osaksi silloin. Palve-
luelinkeinot ohittivat 1990-luvulle tultaessa alkutuotannon, vaikkakin maa- ja 
metsätalous säilyi edelleen tärkeänä työllistäjänä maatilojen määrän vähene-
misestä huolimatta. Lama ei aiheuttanut Ylistarossa romahdusta; pientä hii-
pumista tapahtui tasaisesti kaikilla osa-alueilla. Suurin vaikuttaja tähän oli 
paikkakunnan vahva yksityisyrittämisen perinne, joka pärjäsi suuria yksityis- 
ja valtion yrityksiä paremmin. Osa liiketiloista tyhjeni lähinnä keskustan lai-
dalla, varsinainen keskusta selvisi taantumasta ilman suurempia rakennus-
kannan muutoksia. Myös rakennuslupien määrä säilyi entisellään, lasku oli lä-
hinnä marginaalista. Vuonna 1989 kunta sai ensimmäisen ammattikunnassa 
yleisesti huomioidun modernin arkkitehtuurikohteensa, kun valtatie 16:n var-
teen rakennettiin uusi valtion virastotalo. Arkkitehtuuriltaan valkoisen moder-
nistista ja esineenä vaikuttavaa rakennusta on sinänsä vaikea liittää Ylistaron 
pohjalaiseen rakennusperinteeseen, mutta kunnallisena imagon antajana sen 
rooli on ollut merkittävä. 
 
· Ylistaron kunnalliskoti, Arkkitehtitoimisto Aulis Jääskeläinen 1981. 
· Valtion virastotalo, arkkitehdit Kari Järvinen, Timo Airas & Mikko Aho 1989 
· Ympäristöpainotteinen taajamatie, Ylistaron keskustassa, Y-suunnittelu Oy, 
”Yli ja ympäri” 1994. 
· Halkosaaren koulu, Suunnittelutalo S. Anttila Oy 1992. 
Lähde: Antti Mentula, ”Suuntaviivoja –Pohjanmaan arkkitehtuuri 1900 –
luvulla” 

3 INVENTOIDUT KOHTEET 

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä inventoidut kohteet on valittu vuonna 2001 
laaditussa selvityksessä inventoinnin kiireellisyysluokkaan I kuuluvia kohteita.  
Kohteita on valittu etenkin yleiskaava-alueeseen sisältyvistä yhtenäisinä säily-
neistä ympäristöistä (alueet A-H) ja kokonaisuuksina kehitettävistä alueista 
(alueet I-U). Yksittäisiä kohteita, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin alueisiin, 
on inventoitu etenkin Kyrönjoen varrelta, Ylistaron keskustaajaman lähialueilta 
sekä niiltä alueilta, joille yleiskaavassa on osoitettu uutta rakentamista.  

3.1 Yhtenäisimpinä säilyneet perinteiset rakennetut ympäristöt 

Vuonna 2001 laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä on osoitettu muuta-
mia sellaisia rakennusryhmiä tai muita pieniä aluekokonaisuuksia, joissa kult-
tuurimaiseman perinteiset ominaispiirteet ovat säilyneet eheimpinä. Nämä 
alueet sisältävät sellaisia kulttuurihistoriallisesti tai rakennetun ympäristön 
merkittäviä arvoja, jotka tulee säilyttää tai suojella. Yleiskaavassa nämä alu-
eet on osoitettu aluerajausmerkinnällä 
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kh/I Paikallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaat piirteet säilyte-
tään asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Yhtenäisimpinä 
ja eheimpinä säilyneet rakennetut ympäristöt. Nämä alueet sisäl-
tävät sellaisia kulttuurihistoriallisia tai rakennetun ympäristön 
merkittäviä arvoja, jotka tulee säilyttää tai suojella. 

 -Kirjaintunnus viittaa kulttuuriympäristöselvityksen aluejaotuk-
seen. 

Alueet: A Sutelan raittimaisema, B Torkkolan taloryhmä, C Kirkkosillan ympä-
ristö, D Kuivilan taloryhmä ja E Kylänpään raittimaisema. 

3.1.1 A. Sutelan raittimaisema 

 

Sutelan kylän kohdalla on vielä havaittavissa 
jokivarren tien vanhaa tunnelmaa. Maisema 
on pääosin säästynyt mittakaavaltaan 
perinnemaisemaan sopeutumattomilta 
uudisrakennuksilta. Torkkolasta päin tultaessa 
tie kaartaa peltoaukealta vanhan 
kyläasutuksen keskelle nousten samalla 
pienelle kallioiselle kumpareelle. Taloryhmän 
rakennukset ovat enimmäkseen 1800 –luvulta 
tqi 1900 –luvun alusta ja alkuperäisen 

hahmonsa säilyttäneitä. Vanhat rakennukset ovat kaikki punamullattuja, mikä 
vahvistaa kylämaiseman yhtenäisyyttä. Uudempi rakennuskanta on raittimai-
seman luonteeseen kohtalaisen hyvin sopeutuvaa.  

 

Kylän taloista näkyvin on kumpareen laella 
aivan tien reunassa sijaitseva Lemposen talo, 
joka erottuu selvästi myös nykyiselle 
Vaasantielle. Talo on säilynyt alkuperäisessä 
asissaan ja se on poikkipäätyineen ja 
listoituksineen alueelle tyypillinen 1800 –
luvun lopulla rakennettu varakkaan 
talonpoikaistalon päärakennus. Lemposen 
pohjoispuolella raitti kulkee Pertun talon 
komeiden aittojen ha kivinavetan välistä 
pihapiirin sivuitse. Tilan vanha hirsipintainen 

punamullattu päärakennus rajaa pihan joen puolelta. Talo on säilytetty perin-
teisessä asussaan ja erityisesti sen kaksi eri-ikäistä ja muotoista kuistia teke-
vät vaikutuksen persoonallisuudellaan. Pihapiiri aittoineen ja kivinavettoineen 
on yksi Ylistaron eheimpiä ja edustavimpia talonpoikaistalon pihapiirejä. 

Kyläryhmän länsilaidalla jokirannassa 
rapistuu hiljalleen Lemposen sukutilan 
päärakennus, jonka avokuisti on 
poikkeuksellisen kookas. Talo on ollut 
aiheena useissa Veikko Vionojan 
maalauksissa. Tilan ulkorakennukset ovat 
hävinneet ja talo seisoo yksinäisenä 
keskellä avointa peltomaisemaan. Talo 
sijaistee joen ulkokaaressa ja näkyy siten 
kauas myös jokea pitkin, Kunnostettuna se 
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voisi muodostaa yhden jokivarren kulttuurimaiseman kiintopisteistä. Myös Su-
telan raittimaiseman kannalta sen säilyminen ja kunnostus olisi suotavaa.  

Muista rakennuksista mainittakoon raitilta erkanevan Sutelantien risteyksessä 
sijaitseva entinen Pertun kauppa, jossa Karjalasta siirtolaisena tullut Telekäi-
nen piti kauppaa vielä 1950 –luvulla. Sutelantie on vanha peltotie, joka joki-
varren tiestä erotessaan nousee yllättäen pienen kummun yli, mikä omalta 
osaltaan lisää kylämaiseman omaleimaisuutta ja viehätystä. Vastapäätä van-
haa kauppaa on joen puolella tietä vielä Pohdon talo 1900 –luvun vaihteen 
tienoilta ja sen kyljessä vanhempi Suomalaisen pohjalaistalo. 

Inventointikohteet: 13, 16-19 ja 23 (FCG Planeko Oy). 

3.1.2 B. Torkkolan taloryhmä 

Neljän vanhan pihapiirin rakennuksien 
rykelmä muodostaa edustavan kylä-
maisemakokonaisuuden, joka näkyy 
varsinkin joelle päin hyvin. Kahden 
talon päärakennuksina ovat säilyneet 
vanhat pohjalaistalot, joista Ylä-
Torkon kaksifooninkinen on vuodelta 
1885 ja Rinta-Holkon talo vuodelta 
1898. Torkon kaksikerroksinen 
rapattu tiilitalo on vuodelta 1945 ja 
ajalleen poikkeuksellisen komea 
maatilan päärakennus. Se 

rakennettiin vuonna 1943 palaneen kaksifooninkisen päärakennuksen tilalle. 
Latva-Holkon vanha talo purettiin uuden valmistuttua vuonna 1964. Uudet 
päärakennukset sopeutuvat kohtalaisen hyvin vanhaan kylärakenteeseen ja 
muodostavat kylämaisemalle ajallista kerroksellisuutta. 

Neljä rivissä seisovaa Torkon talon ulkorakennusta sekä Rinta-Holkon päära-
kennus muodostavat kylämaiseman reunan joen suuntaan. Jokimaisemaa ri-
kastuttavan rakennusrivin säilyminen on tärkeää. 

Piharakennukset ja ulkorakennukset lomittuvat keskenään niin, ettei aina tie-
dä mihin taloon mikin aitta kuuluu. Kylän talojen isäntinä on ollut kautta his-
torian useita paikallisesti ja maakunnallisestikin merkittäviä miehiä. Holkon 
talon aikaisemman nimen arvellaan olleen Holfast, taloa pitäneen koko poh-
joisen rovastikunnan voutina 1609-10 toimineen Simon Holfastin mukaan. 

Etelärannan mutkitteleva soratie on alajuoksulta Torkkolaan asti entistä Ky-
rönkankaan kesätietä, joka jatkoi aikanaan Torkkolasta Ilmajoen suuntaan. 
Talvisin tiellä kuljettiin joen jäälle Ylä-Torkon ja Latva-Holkon ulkorakennus-
ten välisen kapean solan kautta. Kestikievaria kylässä pidettiin vuosisatojen 
ajan. Kievarioikeudet olivat välillä Torkon ja välillä Holkon talojen nimissä. 
Samat talot toimivat myös postitaloina.  

Maiseman häiriötekijänä voidaan pitää maalaamattomia peltikattoja, jotka 
ovat lähes puolessa kokonaisuuden rakennuksista. 

Inventointikohteet: 33-35 (Motiivi Oy 2001) ja 36 (FCG Planeko Oy). 
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3.1.3 C. Kirkkosillan ympäristö 

Kirkkosillan pohjoispuoli muodostui kunnan liike-elämän keskukseksi 1900 –
luvun alkukymmeninä. Hengellisenä keskuksena se toimi nykyisen kirkon 
valmistumiseen asti (1852) vanhan hautausmaan kohdalla sijainneen kirkon 
myötä. 

Rakennettu ympäristö muodostaa 
nykyhahmossaan yhtenäisenä 
hahmottuvan kokonaisuuden, joka 
koostuu keskustaluonteensa mukaisesti 
monen ikäisestä ja tyyppisestä ra-
kennuskannasta. Kulttuurimaiseman 
yhtenäisyyttä haittaa raitin varsien 
paikoittainen jäsentymättömyys 
muutamien vanhojen talojen 
purkamisen tai palamisen seurauksena 
sekä tyhjilleen jääneiden tonttien hoi-
tamattomuus. Tilannetta voisi parantaa 

erittäin huolellisesti kulttuurimaisemaan sopeutetulla täydennysrakentamisella 
sekä puuistutuksilla. 

Kirkkosillan kulttuuriympäristön 
merkittävimmät rakennukset ovat 
rakennussuojelulailla suojellut 
Osuusmeijeri (1907) ja Kriikun mylly 
(1878) sekä asemakaavalla suojeltu 
entinen Säästöpankki (1916). 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennuksia ovat myös entinen 
Osuuskauppa (1913) ja vehnämylly 
(1939) sillan kupeessa, rukoushuone 
(1908) ja Välimäen kauppa 1900 –
luvun alusta sekä Kaskiontien 
varressa sijaitsevat vanhat 

viljamakasiinit, jotka ovat nykyään kotiseutumuseona. Kriikun myllyssä toimii 
yksityinen myllymuseo ja kahvila. 

Kirkkotien varressa on muutamia lähes alkuperäisessä asussaan säilyneitä 
1950- ja 60 –luvun taloja. Rannan puolella sijaitsevat 1900 –luvun alussa pe-
rustetun Kahran/ Korpelan kirjakaupan rakennus, joka toimi kirjakauppana 
1980 –luvulle asti sekä yhä toiminnassa oleva kehräämörakennus 1950- tai 
60 –luvulta. Vuosisadan alun ja sotien jälkeisen jälleenrakennuskauden ra-
kennuskannan joukkoon on noussut myös muutamia uudempia asuinraken-
nuksia. Kirkkotietä reunustava ja kirkkonäkymää kehystävä vanha lehmusku-
ja on 1900 –luvun alussa paikkakunnan taide-elämässä voimakkaasti vaikut-
taneiden veljesten Richard ja Rüben Rängmannin aloitteesta istutettu. Leh-
muskujannetta voisi jatkaa molemmista päistään raittimaiseman jäntevöittä-
miseksi. 

Vanhalla hautausmaalla on sankarihautausmaa muistomerkkeineen sekä 
muistomerkki vanhan kirkon paikalla. Kirja-Matin koulu on tyypillinen 1950 –
luvun kaksikerroksinen rapattu koulurakennus. koulun eteläpuolella on kirjan-
kerääjä Matti Pohdon muistomerkki (1957) ja vanhan Säästöpankin pihassa 
muinaisesineitten kerääjä Salomon Wilksmanin muistomerkki. Kirkkosillan ki-
virakenteet ovat vuodelta 1881. 
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Kirkkosillan itäpuolella Kriikun myllyn naapurissa on säilynyt yksi Kriikulan 
vanhoista pihapiireistä, jonka kansallisromantiikasta vaikutteita ammentanut 
mansardikattoinen päärakennus on luultavasti 1919- tai 20 –luvulta. 

Inventointikohteet: 260,262,264,265 (Motiivi Oy) sekä 233-240, 265-271 ja 
281 (FCG Planeko Oy) 

3.1.4 D. Kuivilan taloryhmä 

Kuivilan taloryhmä koostuu kolmesta joen suuntaisesta rivissä seisovasta 
pohjalaistalosta sekä niiden ulkorakennuksista. Taloryhmää on aikoinaan kut-
suttu kolmen Jaakon kyläksi, koska kaikissa kolmessa talossa oli yhtä aikaa 
Jaakko niminen isäntä. Kuivisen tila on kuulunut samalle suvulle 1701 lähtien. 
Tilan edellinen päärakennus sijaitsi nykyisen Kuivisen talon paikalla suorakul-
maisesti siihen nähden. Nykyiset päärakennukset ovat 1900 –luvun vaihtees-
ta, ulkorakennuksista osa on vanhempia ja siirretty talojen pihapiireihin jo ta-
lojen perustamisvaiheessa. Osa pihapiirien vanhoista rakennuksista on puret-
tu ja muutamia uusia ulkorakennuksia on rakennettu tilalle. pihapiirit rajautu-
vat kuitenkin vielä vähintään kolmelta sivultaan. Taloja ympäröivät pellot ovat 
säilyneet viljelyksessä ja viereisellä kumpareella sijainneista kolmesta riihira-
kennuksesta yksi on jotenkuten säilynyt. Perinteisen maalaismaiseman ra-
kenne on siten vielä hahmotettavissa. 

Rakennusten joen puoleiset julkisivut ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan. 
Lähimpänä jokea sijaitseva entinen Kelton talo on myös sisätiloiltaan lähes al-
kuperäisessä asussaan. Talo on ulkoisesti huonokuntoinen, mutta varmasti 
vielä kunnostettavissa ja otettavissa asuinkäyttöön. Rakennusryhmän raken-
nusten korjaamisessa tulee huolehtia julkisivujen alkuperäisen asun säilymi-
sestä. 

Rakennusryhmä on nähtävissä sekä joelle, että paikoittain myös joen toista 
rantaa seurailevalle tielle. Näkymälinjat tulisi säilyttää avoimine. Kokonaisuu-
dessaan säilyminen on tärkeää valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaise-
ma-alueen ilmeen kannalta. 

Inventointikohteet: 465 ja 466 (Motiivi Oy 2001)  

3.1.5 E. Kylänpään raittimaisema 

Kylänpäässä Topparlan koulun 
länsipuolella on kohtalaisen eheä 
raittimaisema, jossa joen pohjoispuolinen 
vanha kylätie kaartelee moni-ilmeisen ja 
– ikäisen rakennuskannan lomassa. 
Raittiosuuden vanhimmat rakennukset 
ovat 1800 –luvun puolelta ja uusimmat 
1960 –luvulta. Raittijakson viehättävyys 
muodostuu rakennusten mittakaavan, 
mittasuhteiden ja sijoituksen saman-
kaltaisuudesta sekä tietä reunustavan 

puutarhakasvillisuuden yhtäläisyydestä. Raitin sisäkaarteen puolella asuinra-
kennukset sijaitsevat lähellä tietä ja muodostavat siten raitille tilantuntua. Jo-
en puolella rakennukset sijaitsevat hieman kauempana tiestä. Raitin tilavaiku-
telmaa tehostaa sen molemmin puolin tonttien reunoille istutetut pensasaidat 
sekä kookkaiksi kasvaneet puut. Tunnelmaa täydentää pienen peltotilkun ja 
joen yli avautuva näkymä Kuivilan kolmen pohjalaistalon riviin. Näkymä tulee 
säilyttää avoimena. 
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Rakennuksista on alkuperäisen asunsa parhaiten säilyttänyt valkoiseksi rapat-
tu opettajan talo, joka edustaa tyylipiirteiltään 1920 –luvun klassismia. Koko-
naisuuden muihin asuinrakennuksiin on tehty enemmän tai vähemmän niiden 
tyyliin sopimattomia muutoksia tai laajennuksia. Tulevissa korjauksissa tulisi 
pyrkiä säilyttämään rakennusten perinteiset piirteet. Ulkomaalia valittaessa 
tulisi pyrkiä kylämaiseman yhtenäisyyteen, ei siitä erottumiseen. Peltipinnat 
tulisi myös maalata. 

Raitinvarren kokonaisuutta voisi jatkaa Kylänpään suuntaan rajaamalla Top-
parlan koulun ja Ylipään nuorisoseurantalon pihat tiestä puurivein sekä kiin-
nittämällä vanhan mallin mukaiset kaiteet tien varressa yhä seisoviin kaide-
tolppiin. 

Inventointikohteet: 374, 374-377 ja 380 (FCG Planeko Oy) 

3.2 Kokonaisuuksina kehitettävät alueet 

Vuonna 2001 laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä on osoitettu muuta-
mia sellaisia rakennusryhmiä tai muita pieniä aluekokonaisuuksia, joissa pe-
rinteistä rakennuskantaa on säilynyt runsaasti ja jota voisi kokonaisuutta 
eheyttämällä kehittää omaleimaisia ja yhtenäisiä rakennettuja ympäristöjä. 
Yleiskaavassa nämä alueet on osoitettu aluerajausmerkinnällä 

kh/II Paikallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaiden piirteiden 
säilyttämistä edistetään. Aluekokonaisuudet joissa perineistä ra-
kennuskantaa on säilynyt runsaasti ja joita voisi kokonaisuutta 
eheyttämällä kehittää omaleimaisia ja yhtenäisiä asuinympäristöjä. 

 - kirjaintunnus viittaa kulttuuriympäristöselvityksen aluejaotuk-
seen.  

Alueet: I Heikkolan taloryhmä, J Isonkylän raittimaisema, L Kotivuoren mäki-
tupa-asutus, M Entisen kunnalliskodin rakennusryhmä, N Koeaseman raken-
nusryhmä, O Pelmaan raittimaisema, P Kaukolanraitin 1950- ja 60 –luvun lii-
kekeskittymä, Q Kriikulan mäkitupa-asutus, R Kaskionmäen raittimaisema ja 
mäkitupa-asutus, T Pouttulan mäkitupa-asutus ja U Kitinojan raittimaisema. 

3.2.1 I. Heikkolan taloryhmä 

Heikkolan kohdalla 
jokivarren vanha asutus 
on levittäytynyt 
Alhonojaan tukeutuen 
kauemmas pellolle. 
Alhonojan varressa on 
säilynyt kolme 

pohjalaistaloa 
pihapiireineen sekä lisäksi 
kahden pienasumuksen 
päärakennukset. Kas-
villisuuden seasta esille 
tuotuina ne 

hahmottuisivat 
yhtenäisenä kokonaisuu-
tena. Komein 

pohjalaistaloista on kookas kaksifooninkinen, jonka pihaan johtaa eheä koivu-
kujanne. Jokirannassa on uudemman rakennuskannan seassa säilynyt kaksi 
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pohjalaistaloa, joiden pihapiirit ovat jo hävinneet muutamaa yksittäistä ulko-
rakennusta lukuun ottamatta. 

Kokonaisuudessaan perinnerakennukset ovat pääpiirteissään säilyttäneet pe-
rinteisen ulkoasunsa, joka on monissa tapauksissa persoonallinen. Osa raken-
nuksista on tyhjillään ja siten uhanalaisia. Niiden säilymisestä tulisi huolehtia. 
Myös pihojen eheyttämiseen tulee pyrkiä. Perinteinen jako mies- ja tuotanto-
pihoihin on edelleen luontevaa. Maiseman häiriötekijöinä voidaan pitää maa-
laamattomia peltipintoja. 

Inventointikohteet: 79-83 ja 108 (FCG Planeko Oy) 

3.2.2 J. Isonkylän raittimaisema 

Isonkylän tienoo on ollut tiiviisti asuttu jo keskiajan lopulla. Isonkylän kohdal-
la sijainnut Riarehto on ollut Ylistaron ainoa varsinainen raittikylä. V. 1600 ky-
län 14 sijaitsivat rivissä jokivarren maantien molemmin puolin. Muut kylät 
ovat olleet muodoltaan ryhmäkyliä tai koostuneet hajanaisemmin sijanneista 
taloista.  

Nykyinen rakennuskanta Sutelan ja 
Isokylän välillä on ajallisesti 
kerroksellista ja sisältää useita erilaisia 
rakennustyyppejä ja –tyylejä. 
Päärakennuksista noin kolmasosa on 
sotia edeltävältä ajalta, useimmat niistä 
1900 –luvun alusta ja 1800 –luvun 
lopulta. Perinneympäristön ilmeeseen 
sopimattomista korjaus- ja 
täydennysrakentamistyyleistä johtuen 
raittimaiseman kuva ei enää ole eheä, 
maisemarakenteen perushahmo on 

kuitenkin vielä säilynyt. Rakennuskanta sijoittuu pääosin lähes tien varteen ja 
asutussaarekkeiden välistä avautuu peltojen yli näkymiä joelle ja kauemmas 
lakeudelle. Ulkorakennukset ovat vähentyneet pihojen reunoilta, mutta siitä 
huolimatta alueella on säilynyt muutamia kohtalaisen eheitäkin pihapiirejä. 
Pihapiirien säilyminen kokonaisuuksina on kylämaiseman kannalta tärkeää. 

Alueen täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa raitin rytmiä ja kylärakennetta 
vahvistaen. Tämä tarkoittaa selkeiden peltoaukeiden jättämistä talojen väliin 
ja rakentamisen suuntaamista olemassa olevien taloryhmien yhteyteen mah-
dollisimman lähelle raitin reunaa. Paikallisen omaleimaisuuden vahvistamisek-
si tulisi uudisrakennusten mittasuhteet, materiaalit ja värit jatkossa valita 
maiseman ja perinteen asettamista näkökohdista. Myös uudismaalauksessa 
tulisi pyrkiä maisemakuvan yhtenäisyyteen, ei erottumiseen. Uusia virheitä 
kyläkuva ei valitettavasti enää siedä. 

Isokylän koulu (1907) ja Alapään 
nuorisoseurantalo (1923) ovat alueen yksit-
täisistä rakennuksista kulttuurihistoriallisesti 
merkittävimmät. Niiden korjaamisessa tulisi 
julkisivujen osalta noudattaa entistävää 
linjaa. Myös muutamille yksityistaloille voisi 
suositella samaa. Heikkolan riippusillalle 
(1912) johtavan tien risteyksessä näkyvällä 
paikalla sijaitsee vanha valkoiseksi rapattu 
osuuskaupparakennus, joka on nykyään 

asuinrakennuksena. 
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Maisemakuvaa voisi kohentaa istuttamalla tyylillisesti ja mittakaavallisesti pe-
rinnemaisemaan sopimattomien rakennusten peitoksi kasvillisuutta ja raivaa-
malla vastaavasti edustavat perinnerakennukset paremmin näkyville. Peltiset 
katot ja ulkorakennukset tulisi maalata. 

Inventointikohteet: 5-6, 71, 215-216, 220-221 (FCG Planeko Oy) 

3.2.3 L. Kotivuoren mäkitupa-asutus 

Kotivuoren kallioisilla rinteillä on 
jälleenrakennuskauden rakennuskannan 
seassa säilynyt 1800 –luvun ja 1900 –
luvun alun mäkitupa-asutusta pieninä 
kahden ja kolmen talon ryhminä. 
Kokonaisuuden hahmottumista 
yhtenäisenä haittaa muutamia 
rakennuksia ympäröivä sankka 
kasvillisuus sekä joidenkin pikkutupien 
ulkoasuun toteutetut tyyliin 
sopimattomat muutokset. Alueen 
omaleimaisuutta voisi tukea 

sopeuttamalla tuleva rakentaminen mäkitupien pienpiirteiseen mittakaavaan 
ja ilmeeseen sopivakasi ja mahdollistamalla pikkutupien säilyminen, Korjaus-
toiminnassa lähtökohdaksi tulisi erottumisen sijasta ottaa kylämaisemaan so-
peutuminen ja yhtenäisyyden tavoittelu. 

Inventointikohteet: 49-53, 62 ja 65 (FCG Planeko Oy) 

3.2.4 M. Entisen kunnalliskodin rakennusryhmä 

Ylistaron kunnalliskoti perustettiin vuonna 
1911 vanhan kunnallislautakunnan 
esimiehen Matti Ojaran taloon, joka on 
rakennettu 1898 tienoilla. Pohtola toimi 
vanhainkotina 1970 –luvulle saakka. 
nykyään tilalla toimii matkailualan yritys, 
joka tarjoaa mm. majoitus- ja 
ruokapalveluita. Vanha kunnalliskodin 
rakennus on kuitenkin ilman käyttöä. Sen 
kytkeminen osaksi matkailutoimintaa olisi 
luontevaa. 

Vanhan kunnalliskodin rakennusryhmä erottuu peltolakeuden keskeltä omana 
saarekkeenaan hieman erillään jokirantaa seurailevasta tiestä. Lyhyt koivuku-
janne reunustaa pihaan tulevaa tietä. Päärakennuksen lisäksi säilyneet vanhat 
rakennukset ovat 1900 –luvun alusta ja 1950 –luvulta. Niiden julkisivujen al-
kuperäinen asu on pääosin säilytetty. Vanhat karjarakennukset on purettu ei-
kä kumpuileva, kallioinen piha-alue enää rajaudu selkeästi. Päärakennuksen 
viereen on vuonna 1960 rakennettu ympäristöön täysin vieraan tyylinen pul-
pettikattoinen lämpökeskus, joka häiritsee pihapiirin yhtenäisyyttä. 

Vanha kunnalliskodin päärakennus tulisi kunnostaa ja ottaa arvoiseensa käyt-
töön, Rakennusten julkisivut ovat alkuperäiset. Rakennusryhmän maisemallis-
ta arvoa voisi korostaa raivaamalla päärakennusta peittävää puutarhakasvilli-
suutta ja ottamalla siten rakennus paremmin esiin tien suuntaan, Myös pihaan 
johtava koivukuja tulisi kunnostaa ja sitä voisi jatkaa lähemmäskin jokivarren 
tien suuntaan. 
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Inventointikohteet: 112 ja 113  (Motiivi Oy 2001) 

3.2.5 N. Koeaseman rakennusryhmä 

Etelä-Pohjanmaan koeasema 
perustettiin paikkakunnan ja 
maakunnan omien miesten 
aloitteesta vanhalle valtion 
omistamalle Vakkisen 
sotilasvirkatilalle vuonna 1927. 
Koeaseman johtokunnan 
ensimmäisenä puheenjohtajana 
toimineella maanviljelijä Eliel 
Torkolla oli ratkaiseva osa 
koeaseman perustamisessa. 
Koeaseman tutkimus- ja 
valmistustoiminnalla on ollut 
merkittävä rooli alueen 
maanviljelyksen kehittämises-

sä. Toiminta jatkuu edelleen Etelä-Pohjanmaan tutkimusaseman nimellä osa-
na Maatalouden tutkimuskeskusta. 

Koeaseman alue on säilyttänyt 1930 –luvun perusrakenteensa, vaikka osa ul-
korakennuksista on jo purettu ja tilalle on rakennettu uusia. Rakennuksia on 
myös muutettu kulloisenkin tarpeen mukaan, Ulkoasut on kuitenkin säilytetty 
kohtuullisen alkuperäisinä. Tilan vanha päärakennus on vuodelta 1866 ja siir-
retty myöhemmin nykyiselle paikalleen. Se toimi pitkään koeaseman laborato-
riona, Koeaseman perustamisen yhteydessä rakennettu kaksikerroksinen pää-
rakennus on professori Jussi Paatelan suunnittelema. Säilyneistä ulkoraken-
nuksista mielenkiintoisimpia ovat koepuimala vuodelta 1930, vaakahuone 
vuodelta 1931 sekä 1800 –luvulta peräisin oleva aitta sisääntulotien risteyk-
sessä. 

Rakennusten välissä on useita väljästi rajautuvia piha-alueita. Kokonaisuus 
hahmottuu siten hieman hajanaisena. Päärakennusta ympäröi edustava puu-
tarha, jonka runsaiden kukkaistutusten vuoksi koeasemaa kutsuttiin aikanaan 
kukkataloksi. 

Koeaseman kokonaisuuden maisemallista merkitystä voisi korostaa raivaa-
malla perinnerakennuksia ympäröivään kasvillisuuteen näkymäaukkoja mai-
seman pääkatselusuuntiin, joelle ja tielle, Rakennusten perinteinen asu tulisi 
säilyttää ja tyhjilleen jääneelle koepuimalan rakennukselle tulisi etsiä uutta 
sille soveltuvaa käyttöä. 

Inventointikohteet: 37 ja 39 (Motiivi Oy 2001) ja 41 (FCG Planeko Oy)  

3.2.6 O. Pelmaan raittimaisema 

Pelmaan kylänraitti vanhoine pihapiireineen sekä vanha mylly Köykänkoskes-
sa muodostavat arvokkaan perinnemaisemakokonaisuuden, Yhtenäisyyttä 
haittaa, että eheimpinä ja autenttisimpina säilyneet pihapiirit ovat jääneet pii-
loon kasvillisuuden keskelle ja maisemallisesti näkyvimmille paikoille on nous-
sut perinneympäristön rikkovaa uudisrakentamista. Muutamissa näkyvimmis-
sä perinnerakennuksissa on myös toteutettu tyyliin sopimattomia muutoksia. 
Näitä rakennuksia tulisi jatkossa kunnostaa kevyesti entistäen. Kokonaisuu-
den kannalta parhaat rakennusryhmät tulisi raivata esiin peittävän kasvilli-
suuden takaa. 
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Raitinvarren rakennuskanta 
koostuu maatilojen 
talouskeskuksista, joiden pää-
rakennukset ovat pääosin 

puolitoistakerroksisia 
pohjalaistaloja 1800 –luvulta tai 
1900 –luvun alusta. Onpa joukossa 
säilynyt yksi kaksifooninkinenkin, 
vaikkakin hieman muuttuneessa 
asussa. Muutamien talojen 
pihapiirit ovat säilyneet kohtalaisen 
eheinä, mutta pääosa vanhoista 
ulkorakennuksista on kuitenkin 

purettu tai siirretty muualle. Joitakin uusia talousrakennuksia on myös raken-
nettu niiden tilalle, enemmän tau vähemmän maisemaan sopimattomasti. pi-
hapiirien säilymiseen tulee kiinnittää huomiota. 

Autioituneen komean pohjalaistalon 
pihaan, aivan tien varteen rakennettu 
peltinen kuivaajarakennus latistaa 
tehokkaasti perinnemaiseman tunnelmaa 
liian korkeana, väärän värisenä ja väärässä 
paikassa sijaitsevana, kuivaajarakennus 
tulisi ainakin maalata ja istuttaa puita ja 
pensaita sen peitoksi, jos rakennusta ei voi 
purkaa, Maiseman kannalta merkittävän 
pohjalaistalon säilymisestä tulisi 
vastaavasti huolehtia ja rakennusten 

kunnostamismahdollisuudet asumiskäyttöön tulisi tutkia. 

Rannassa, kevyen liikenteen väylän varressa on säilynyt kiviset kaidetolpat, 
joihin voisi kiinnittää uudelleen vanhan mallin mukaiset puiset kaiteet. Joki-
rannan kasvillisuutta harventamalla voitaisiin rantareitiltä avata muutamia 
näkymiä joelle. Mahdollinen uudisrakentaminen tulisi Pelmaalla olla erittäin 
hienovaraista ja perinteisen kylämaiseman yhtenäistä ilmettä tukevaa. koko-
naisuus ei kestä uusia virheitä. 

Inventointikohteet: 149,152-158 ja 498 (FCG Planeko Oy) 

3.2.7 P. Kaukolanraitin 1950- ja 60 –luvun liikekeskittymä 

Ylistaron liike-elämän painopiste siirtyi 
1950- ja 60 –lukujen aikana Kirkkosillan 
pohjoispuolelta joen eteläpuolelle 
Kaukolanraitin ja Västilänkujan risteyksen 
tuntumaan. kaukolanraitin varteen 
Västilänkujan ja Kuuselantien 
risteyskohtiin nousi muutamia 
liikerakennuksia, jotka muodostavat 
Kaukolanraitin yhtenäisimmän 
ympäristön. Kaksikerroksisina ne 
muodostavat raitille tilantuntua, jota 
raitin kaartuminen yhtenäisimmän 

rakennusrivin kohdalla voimistaa. Kaukolanraittia uudistettaessa istutettiin rai-
tin varteen lehmusrivit, jotka kasvaessaan vahvistavat tilavaikutelmaa entises-
tään. uudistuksen jälkeen Kaukolanraitti muodostaa kokonaisuudessaan varsin 
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mielenkiintoisen ympäristön, jonka osana kyseisen 50- ja 60 –luvun keskitty-
män maisemallinen merkitys korostuu. 

Kokonaisuudessaan rakennusten harjakatot ovat raitin suuntaisia ja räystäs-
korkeudet ja kattokulmat pääosin yhteneväisiä. Alakerran ikkunat ovat isoja 
näyteikkunoita ja liiketiloihin noustaan raitin puolelta pieniä portaita pitkin, 
Kahta rakennusta on laajennettu raittimaiseman yhtenäisyyttä rikkovasti. 
Raittinäkymässä keskittymä erottuu kuitenkin selvästi omaksi omaleimaiseksi 
kokonaisuudekseen, koska vanhat rakennusten päärungon osat on jätetty lä-
hes entisessä muodossaan rajaamaan raittia. Raitin suuntaisesti katsottuna 
vaikutelma on kohtalaisen yhtenäinen, vaikka rakennukset ovat yksityiskoh-
diltaan ha julkisivumateriaaleiltaan hyvinkin erilaisia. 

Inventointikohteet: - 

3.2.8 G. Kriikulan mäkitupa-asutus 

Kirkonkyläntien varressa lähellä Ookilantien risteystä on uudemman asutuk-
sen seassa säilynyt muutamia Kriikulan talojen maille syntyneitä mäkitupia 
1900 –luvun alusta ja 1800 –luvulta. Rakennuksien ulkoasut ovat osittain 
muuttuneet, eikä yksikään rakennuksista ole säilynyt täysin perinteisessä 
asussaan. Runsaan pihakasvillisuuden vuoksi pikkutuvat ovat lisäksi huonosti 
nähtävissä, eivätkä ne nykyisellään hahmotu yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Kuitenkin ne luovat tienvarteen maisemaa rikastuttavaa omaleimaisuutta ja 
intiimiä mittakaavaa, joita voisi mahdollisella täydennysrakentamisella tukea 
ja vahvistaa. Parhaiten perinteisen asunsa säilyttäneiden pikkutupien säilymi-
nen ha esille tuominen olisi suotavaa. 

Inventointikohteet: 249 ja 250 (FCG Planeko Oy) 

3.2.9 R. Kaskionmäen raittimaisema ja mäkitupa-asutus 

Kaskionmäen raittimaisema koostuu 
katkelmasta vanhaa kylätietä ja sen 
varressa säilyneistä kahdesta 
pohjalaistalon pihapiiristä sekä 
kahdesta aivan tien reunassa 
nököttövästä vanhasta 
pikkutuvasta. Pikkutuvat luovat 
raitin varteen intiimiä mittakaavaa 
ja niiden säilyminen on 
raittimaiseman ilmeelle elintärkeää. 
Vanhoja mäkitupia on säilynyt myös 
Kaskionmäen löänsi- ja pohjois-
reunalla uudemman asutuksen 

seassa. Aikanaan niitä on mäellä ollut paljon enemmänkin. 

Peltomaisemaan avautuvat näkymät ja maaston rytmiä mukaileva tielinjaus 
luovat perinetistä tunnelmaa. Tienristeyksessä sijaitsevan Sippolan kaksi-
fooninkisen talon sanotaan olevan yksi Ylistaron vanhemmista. Talo on ase-
makaavalla suojeltu. Pihapiiristä on jäljellä taloa vastapäätä seisova puoririvi 
sekä kaksi aittaa pihan länsireunalla. Seuraavalla mäellä sijaitsee kauppias 
Mikko Kaupin 1900 –luvun vaihteen tienoilla rakennuttama Ojareksen talo, 
jossa on asunut mm. Orvokki Autio vanhempineen. Muu rakennuskanta on 
vaihtelevaa jälleenrakentamiskauden ja 60 –luvun tyyppistä. Asuinrakennuk-
set ovat kaikki puuverhoiltuja ja kokonaisvaikutelmasta muodostuu kohtalai-
sen yhtenäinen. Vain maalaamaton peltinen kuivaajarakennus ja uusi huvila-
tyyppinen hirsirakennus erottuvat räikeästi maisemasta. Kahta päärakennusta 
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on laajennettu niiden ilmeeseen sopimattomasti. Myös joitain ikkunoita on 
vaihdettu uusiin ja tyyliin sopimattomiin. 

Inventointikohteet: 345-348, 350, 351, 362 ja 363 (FCG Planeko Oy) 

3.2.10 T. Pouttulan mäkitupa-asutus 

Pouttulan mäen pohjoisosassa on säilynyt vanhaa mäkitupa-asutusta, joka on 
osittain jäänyt sankaksi kasvaneen metsän sekaan. Pikkutuvat ovat pääosin 
1800 –luvulta tai 1900 –luvun alusta ja yhtä lukuun ottamatta edelleen käy-
tössä. 1940- ja 50 –lukua vanhempaa rakennuskantaa ei mäkitupien joukossa 
ole ja rakennuskanta on siten kohtalaisen yhtenäistä. Muutamaiin vanhoihin 
rakennuksiin on kylläkin vaihdettu niiden ilmeeseen sopimattomat ikkunat. 
Näitä näkyvämpää maisemahäiriötä aiheuttavat muutamat maalaamattomaksi 
jätetyt peltikatot. Vastakohdan pienipiirteiselle mäkitupa-asutukselle muodos-
tavat vanhan Pouttulan kantatalot, jotka sijaitsevat rivissä mäen eteläisellä, 
joen puoleisella rinteellä, näkyen komeasti Lapuantielle. Pohjalaiselle maata-
lousyhteiskunnalle sotiin asti tunnusomaisena säilynyt rakenne kuvastuu vie-
läkin, joskin kokonaisuutena se on vaikeasti hahmotettavissa. 

Itärinteellä kulkeneen Rajamäentien uudelleen linjauksen jälkeen on vanhan 
tielinjan kohta jäänyt epämääräisen avoimeksi ja jäsentymättömäksi alueeksi, 
joka erottaa pienasumuksen ja kantatalojen alueet toisistaan. Säilyttämällä ja 
vahvistamalla mäen eri osa-alueiden ominaispiirteitä ja yhdistämällä ne pe-
rinnemaisemaan sopeutuvalla, kylämäisesti ryhmitetyllä täydennysrakentami-
sella voisi mäelle muodostaa omaleimaisen ja viihtyisän asumisympäristön. 
Länsirinteelle rakennetut uusimmat pientalot ovat mittasuhteiltaan ja sijoitte-
lultaan kohtalaisen onnistuneita.  

Varsinaisen mäkitupa-asutuksen alueella täydennysrakentamisen tulisi sopeu-
tua pienipiirteiseen mittakaavaan, olla massoittelultaan yksinkertaista ja se 
tulisi sijoittaa mäen muotoja myötäillen, täyttöjä ja leikkauksia välttäen. 

Inventointikohteet: - 

3.2.11 U. Kitinojan raittimaisema 

Kitinojan vanhan kylätien varressa on säilynyt katkelma perinteistä kylämil-
jöötä raitin mutkitellessa kolmen eheänä säilyneen vanhan pihapiirin lomitse. 
Raittia rajaavat rakennukset ja puut luovat tilantunnetta ja kehystävät näky-
miä. Pienet korkeuserot lisäävät viehättävyyttä. Talojen välistä avautuu pitkä 
näkymä kylän pohjoispuoliselle peltoaukealle, jonka etualalla on omina saa-
rekkeinaan kolmen komean pohjalaistalon pihapiirit. Raitin lounaispuolella ko-
hoaa kallioinen kumpare, jonka rinteessä nököttävät kaksi vanhaa pienasu-
musta kertovat olemuksellaan perinteisen maatalousyhteiskunnan rakentees-
ta ja luovat raitin varteen pienipiirteistä mittakaavaa. Kokonaisuuteen kuuluva 
rakennuskanta on pääosin 1900 –luvun vaihteen tienoilta ja 1940- ja 50 –
luvuilta. Ulkorakennuksista vanhimmat saattavat olla jopa 1700 –luvun puo-
lelta. 

Mäkitupien pihamaat ovat rehevöityneet ja niiden ajoittaisella niittämisellä 
voitaisiin raittimaiseman yleisilmettä kohentaa vähällä vaivalla. Raittimaise-
man eheyden kannalta on sitä reunustavien rakennusten, pihapiirien ja pui-
den säilyminen tärkeää. Yhtenäistä kokonaisuutta olisi mahdollista laajentaa 
rakentamalla Kauppatien mutkan eteläpuolelle raitin vartta rajaava ja kylä-
maisemaan sopiva ulkorakennus tai siirtämällä siihen esim. porttiaukollinen 
lutti. Ellei rakentamiseen ole tarvetta, on pihamaa rajattava raitista koivurivil-
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lä ja pensailla. Aikaisemmin kyseisellä paikalla on sijainnut Kitinojan ensim-
mäinen kaupparakennus. 

Inventointikohteet: - 

3.3 Aluekokonaisuuksiin kuulumattomat yksittäiset inventointikohteet 

3.3.1 Alapääntien varsi 

Inventoidut kohteet kuuluvat v 2001 kulttuuriympäristöselvityksessä inventoin-
tien kiireellisyysluokituksessa I kiireellisyysluokkaan. Kohteet ovat pääosin 
huonokuntoisia tai kohteissa on tehty niiden alkuperäiseen ilmeeseen sopimat-
tomia muutoksia. Kohteet eivät muodosta yhtenäisesti hahmottuvaa kokonai-
suutta vaan kohteet sijaitsevat pitkin Alapääntien vartta. Kohteiden joukossa ei 
ole kulttuurihistoriallisesti tai rakennushistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti 
erityisen merkittäviä suojelukohteita.  

Inventointikohteet: 24,29,30,32,68,70,203,204,207 (FCG Planeko Oy) 

3.3.2 Reiniläntien varsi 

Inventoidut kohteet kuuluvat v 2001 kulttuuriympäristöselvityksessä inven-
tointien kiireellisyysluokituksessa I kiireellisyysluokkaan. Yksittäiskohteisiin on 
tehty korjaus- ja muutosrakentamisen yhteydessä selvästi alkuperäiseen 
asuun sopimattomia muutoksia, jotka heikentävät kohteiden rakennustaiteel-
lisia arvoja.  

Isonkyrön kunnan rajan tuntumassa sijaitseva Loukolan talo (kohde 73) on 
poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Tieltä päin tarkasteltuna talousrakennuk-
set näyttävät hoitamattomilta, mutta hyväkuntoinen pihapiiri on huolella vaa-
littu.  

Taide-Herttualan talo (ensimmäinen osa vuodelta 1875) on Reiniläntien var-
ren komeimpia rakennuksia. Rakennuksessa on toiminut Ylistaron ensimmäi-
nen kansakoulu. Rakennuksessa on kansallisromantiikan ja jugendin piirteitä 
ja yksityiskohtia. Taide-Herttualan talo on maakunnalisesti merkittävä kult-
tuurihistoriallisesti arvokas kohde. 

Inventointikohteet: 73, 107, 114, 115, 123, 126, 128, 133, 137 (FCG Planeko 
Oy), 136 (Taide-Herttuala, Motiivi Oy 2001) 

3.3.3 Kyrönjoen eteläpuoli: Pelmaa – Ookila 

Inventoidut kohteet kuuluvat v 2001 kulttuuriympäristöselvityksessä inven-
tointien kiireellisyysluokituksessa I kiireellisyysluokkaan. Suuri osa yksittäisis-
tä kohteista on sellaisia, ettei niillä ole erityisiä kulttuurihistoriallisia tai raken-
nustaiteellisia erityisarvoja. Osa kohteista on ilman käyttöä ja niitä uhkaa rän-
sistyminen rakennusten hoidon laiminlyönnin seurauksena. Yksi merkittävim-
mistä kohteista on Rinta-Kaukolan talo (kohde 160) keskustan liikenneympy-
rän ja Kyrönjoen välissä. Myös Kaukolanraitin pohjoispuolelle oleva 1900 –
luvun alun persoonallinen jugend –tyylipiirteitä omaava 1½ -kerroksinen puu-
talo on säilyttämisen arvoinen kyseisen rakennustyylin edustajana.  

Inventointikohteet: 160 (Motiivi Oy 2001), 161, 167, 169, 174, 175, 182, 
192,194, 199, 234, 235, 282 ja 293 (FCG Planeko Oy). 
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3.3.4 Kyrönjoen eteläpuoli: Ookila – Ala-Pollari 

Inventoidut kohteet kuuluvat v 2001 kulttuuriympäristöselvityksessä inven-
tointien kiireellisyysluokituksessa I kiireellisyysluokkaan. 

Inventointikohteet: 289, 292,296,303, 399, 447, 467, 468, 470-474, 482 ja 
483 (FCG Planeko Oy) 

3.3.5 Kyrönjoen pohjoispuoli: Paakkarinsilta – Ruuskalantie 

Inventoidut kohteet kuuluvat v 2001 kulttuuriympäristöselvityksessä inven-
tointien kiireellisyysluokituksessa I kiireellisyysluokkaan. Kirkkotien alussa 
oleva kivirakenteinen vaaleankeltaiseksi rapattu entinen kanttorila on komea 
kaksikerroksinen kivitalo, joka antaa ryhtiä muutoin avonaiselle ja jäsenty-
mättömälle lähialueelle. Muista kohteista mainittakoon joen rannassa urheilu-
kenttää vastapäätä, koivukujan päässä oleva valkoinen kartanohenkeä heijas-
televa kivitalo vuodelta 1926 sekä kirkkoherranviraston vanhempi rakennus-
osa. Urheilukenttien länsipuolella mäellä sijaitseva autiotalo pihapiireineen on 
maisemallisesti merkittävä, ja se tulisikin kunnostaa alkuperäiseen asuunsa. 
Talolle johtavan tien varrella oleva aittarakennus tulisi myös säilyttää sen 
maisemallisen merkityksen vuoksi. 

Inventointikohteet: 139, 145, 269, 275, 280, 304, 305, 308, 310, 364 ja 367 
(FCG Planeko Oy) 

3.3.6 Kyrönjoen pohjoispuoli: Ruuskalantie - Uhrikoski 

Inventoidut kohteet kuuluvat v 2001 kulttuuriympäristöselvityksessä inven-
tointien kiireellisyysluokituksessa I kiireellisyysluokkaan. Suurin osa Kylän-
pääntien varren kohteista on kokenut rakennuksen alkuperäiseen ilmeeseen 
sopimattomia muutoksia tai ne ovat ulkoisesti huonosti pidettyjä. Kylänpään 
koulu edustaa tyypillistä oman aikakautensa koulurakentamistapaa.  

Keski-Iivarin pohjalaistalon eteläinen julkisivu näkyy hyvin Lapuantielle ja 
maisemallisesti merkittävä. Päärakennuksen pohjoissivulla on tehty useaan 
otteeseen rakennukseen sopimattomia muutoksia, niin, ettei alkuperäistä jul-
kisivua voi juurikaan hahmottaa. Talon pihapiirissä on säilynyt aitta. Talon pi-
hapiirissä on iso maisemakuvaan sopimaton hallirakennus, eikä majatalona 
toimivalla Keski-Iivarin talolla ole rakennustaiteellisia arvoja. Ainoastaan tien 
puoleinen julkisivu on säilynyt ja sen vuoksi rakennus tulisi säilyttää. 

Inventointikohteet: 311, 369, 370, 371, 387, 388, 390-392, 395, 397, 399, 
404, 411, 416, 428, 604 ja 619 (FCG Planeko Oy)  

3.3.7 Kainasto 

Alueen rakennuskanta sijaitsee nauhamaisena ketjuna seinäjokitien eli valta-
tie 13 varrella. Kainastonluoma virtaa pienenä uomana tien eteläpuolella. 
Luoman varret ja vanhat nevat ovat muuttuneet aikojen saatossa vilje-
lysaukeiksi. Peltovyöhykkeen reunoilta alkavat laajat metsäalueet. Vaasa – 
Seinäjokirata kulkee peltoaukealla, maantien ja luoman eteläpuolella, saman-
suuntaisesti. Perinteisiä rakennuspaikkoja ovat peltoaukealta nousevat mäet 
ja kumpareet, maantien ja luoman varsi sekä metsäselänteen reuna-alueet. 
Valtatie 13:sta on oikaistu ja levennetty myöhemmin. Kainastonluoman yli 
kulkee useita pieniä siltoja. Niiden pengerarkut ovat osin hyvinkin vanhoja, 
lohkokivistä rakennettuja.  
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Alueen vanhinta rakennuspaikkaa on kainastonluoman varsi. Isojaon uudel-
leenjärjestelyn jälkeen 1900-luvun alussa, useita taloja siirrettiin hieman kau-
emmaksi luoman varresta, uudelle asuinpaikalle. 1900-luvun alussa rakennet-
tiin yleensä asuinrakennus ja puutarha eli pihapiirin pääjulkisivu maantien 
suuntaan talousrakennusten rajaten pihaa peltojen ja metsän puolelta. Noin 
1920-luvulta lähtien ja varsinkin 1930-luvulla on rakentaminen ollut voima-
kasta, mikä näkyy myös rakennetussa maisemassa.  

Alueella on säilynyt vain muutamia alkuperäiselle paikalle rakennettua 1 1/2-
kerroksista pohjalaistaloja. Suurin osa maatilojen päärakennuksista on raken-
nettu tai siirretty nykyiselle paikalle 1900-luvun kolmena ensimmäisenä vuo-
sikymmenenä. Merkittävimpää rakentaminen on ollut 1920-luvulla ja 1930-
luvun alussa. Kyseisen ajanjakson maatilojen päärakennuksen pitkällä sivulla 
on yleensä frontoni, jonka katto on useissa kohteissa taitteinen. Kylässä si-
jaitsee myös useita pienasumuksia 1800-luvulta - 1920-luvulta. Ne sijaitsevat 
yleensä kauempana päätien ja kainastonluoman varresta, metsäisillä kallioilla 
ja peltoaukean laidoilla sijaitsevilla metsäalueilla. Myös jälleenrakennusajalla 
maatilojen asuin- ja talousrakentaminen on ollut voimakasta. Merkille panta-
vaa alueen vanhassa rakennuskannassa on se, että niiden kunnostus- ja kor-
jaustyöt on tehty useissa tapauksissa pieteetillä. 

Kartoituskohteita 48 kpl (Länsi-Suomen ympäristökeskus –Pohjanmaan inven-
tointi, Tiina Lehtisaari). Yleiskaavassa osoitetut kohteet K3, K15, K21, K24 ja 
K26 

3.3.8 Asemanseutu – Tehtaanmäki – Haapoja 

 
Asema-alue: Asemaa ja rataa vastapäätä sijaisteva pientaloalue. Rakennus-
kanta lähinnä jälllenrakennusajalta ja 1900-luvun alusta. Suurimpaan osaa 
asuinrakennuksia on tehty tyyliinsopimattomia muutoksia, jotka heikentävät 
alueen historiallista ilmettä. Lisäksi korkeimmalla kohtaa mäellä sijaitsee 
asemanseudun NS-talo eli Tapaninlinna, joka on rakennettu tiilestä 1920-
luvulla.  

Tehtaanmäki: Tehtaanmäellä pienasumusta. Paikalla on aikoinaan sijainnut 
tiilitehdas. Kohde sijaitsee Tehtaanmäellä, metsäselänteen reuna-alueella. 
Tehtaanmäen rakennuskanta koostuu lähinnä n. 1900-luvun alussa rakenne-
tuista pienasumuksista ja jälleenrakennusajan rakennuskannasta.  

Haapoja: Haapojan taloryhmä alueen itäpuolella, Tanelinmäen ja juoksukalli-
on reuna-alueilla. Noin 7 talon ryhmää käsittää lähinnä maatilojen pihapiirejä 
1850-luvulta - 1930-luvulte. Mukana on myös yksi pienasumus. 

Kartoituskohteita 47 kpl (Länsi-Suomen ympäristökeskus –Pohjanmaan inven-
tointi, Tiina Lehtisaari). Yleiskaavassa osoitetut kohteet A6, A9, A10, A18, A24 
ja A34 

3.3.9 Halkosaari – Viitikko – Hirvilammi 

 

Alueen rakennuskanta sijaitsee nauhamaisena ketjuna kylätien varrella. 

Suoritetun rakennuskannan kartoituksen tavoitteena on ollut kerätä lähtöai-
neisto tarkempia kohde- ja rakennustason inventointeja varten. Inventointi on 
suoritettu nopealla maastokäynnillä kohteet yleiseltä tieltä kuvaten. Kuvat on 
tallennettu sovellukseen (www.kulttuuriymparisto.fi)  rekisteri- ja paikkatie-
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toineen. Rakennustason tietoja sovellukseen on viety vain poikkeustapauksis-
sa. Kartoituksen kohteena on ollut ennen vuotta 1940 rakennetut kohteet eli 
pihapiirit tai yksittäiset rakenteet. Myös muutamia jälleenrakennuajan raken-
nuksia on otettu kartoitukseen mukaan. Voimakkaasti muuttuneita kohteita ei 
ole huomioitu.´ 

Kartoituskohteita 31 kpl (Länsi-Suomen ympäristökeskus –Pohjanmaan inven-
tointi, Tiina Lehtisaari) 
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YLISTARON YLEISKAAVA 2020/ KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS
Rakennusinventoinni arvotaulukko
FCG Planeko Oy

kohde nro
sr -

merkintä inventoija Kohteen kuvaus Lisätietoja
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kohteet (maakuntakaavassa osoitetut kohteet)

144 sr
Ylistaron kirkko lähiympäristöineen 
(RKY 2000, RKY 1993) AK sr

240 sr Kriikun mylly (MaKaL 2002) Rakennussuojelulain nojalla suojeltu alue, suojeltu asemakaavalla
149 sr Pelmaan mylly (RKY 2000)

Maakunnallisesti merkittävät kohteet
265 sr Ent. kirkonkylän osuuskauppa
260 sr Ent. Ylistaron Osuusmeijeri Rakennussuojelulain nojalla suojeltu alue, suojeltu asemakaavalla
264 sr Ent. Säästöpankki Nykyisin monitoimitalo
136 sr Herttualan koulu

35 sr Torkon talo
A18 sr Tapanin nuorisoseura (Asemanseutu)

Yhtenäisimpänä säilyneet perinteiset rakennetut ympäristöt (A-H)
A: Sutelan raittimaisema

13 sr-1 FCG Pertun talo
16 sr-1 FCG Lemponen
17 sr-1 FCG Suomalainen
18 x FCG Alapääntie 251
19 sr-2 FCG Lemponen
23 sr-2 FCG Alapääntie 262

B: Torkkolan taloryhmä
33 sr-1 Motiivi 2001
34 sr-1 Motiivi 2001



35 sr Motiivi 2001
36 sr-1 FCG Kulju

C: Kirkkosillan ympäristö
235 sr-1 FCG Ent. Suojeluskuntatalo muistomerkki, kulttuurihistoriallista arvoa
238 sr-1 FCG Vehnämylly 1939 maamerkin asema sillan kupeessa
239 x FCG Autiotalo Koulukeskuksen liepeillä
240 sr FCG Kriikun mylly Valtakunnallisesti arvokas kohde
242 sr-1 FCG Ylkäsen talo
244 sr-1 Motiivi 2001 Latva-Kriikku
260 sr Motiivi 2001 Ent. Ylistaron Osuusmeijeri
262 sr-2 Motiivi 2001 Ent. rukoushuone
264 sr-1 Motiivi 2001 Ent. Säästöpankki
265 sr-1 FCG Ent. Osuuskauppa
266 sr-1 FCG Ent. Välimäen kauppa
267 sr-1 FCG Museoaitat, kotiseutumuseo
268 sr-2 FCG Korpelan talo, ent. kirjakauppa
271 x FCG Kirjamatin koulu
279 sr-2 FCG Hissan pihatupa pihapiireineen
281 sr-2 FCG Yksittäinen paikalle siirretty aitta

503 sr-1 FCG
Vanha muuntaja kotiseutumuseon 
vieressä

D: Kuivilan taloryhmä
464 sr-1 FCG Jussila
465 sr-1 Motiivi 2001 Kuivinen
466 sr-1 Motiivi 2001 Kuivinen kakstupanen päärakennus

E: Kylänpään raittimaisema
372 sr-1 FCG Ent. opettajan talo kivitalo ollut myös neuvolana
374 x FCG päärakennus pilattu kuistilla ja muilla muutoksilla
375 x FCG päärakennus pilattu mm. ikkunamuutoksilla
377 x FCG purkukuntoinen vihreä päärakennus
380 sr-2 FCG Loukola komea kuisti, pieniä sopimattomia koristeaiheita



Kokonaisuuksina kehitettävät alueet (I-U)
I: Heikkolan taloryhmä

79 sr-2 FCG Kiikka jokimaisemassa merkittävällä paikalla
81 sr-2 FCG
82 sr-2 FCG Keski-Heiska "Kuva-Vintti"
83 sr-2 FCG
84 sr-2 FCG
85 sr-2 FCG

108 x FCG huonokuntoinen autiotalo

J: Isonkylän raittimaisema
5 sr-2 FCG vanha riippusilta yksityisomistuksessa
6 sr-2 FCG Isokylän koulu puujugendin piirteitä, ikkunat muutettu, myös muita muutoksis
7 sr-2 Vanha Lehtonen vanha asuinrakennus

10 sr-2 Viirimäki valkorapattu asuinrakennus
71 x FCG vanha Luoma päärakennus pilattu julkisivumuutoksilla

215 sr-2 FCG ent. Isonkylän osuuskauppa valkoiseksi rapattu kivitalo, nyk asuikäytössä
216 sr-2 FCG Ylisen talo vastikään peruskorjattu pohjalaistalo
217 sr-2 Rauhala vanha asuinrakennus
220 sr-2 FCG Alapään nuorisoseuran talo puujugendin piirteitä, pahoin pilattu laajennusten myötä
221 sr-2 FCG Tyhjilleen jäänyt vanha pieni asuinrakennus, piha sekava
225 sr-2 Punkari valkorapattu asuinrakennus

L: Kotivuoren mäkitupa-asutus
50 x FCG punainen mäkitupa
52 x FCG tehty suuria muutoksia julkisivuihin
53 sr-2 FCG mäkitupa ja mansardiksttoinen ulkorakennus
65 sr-2 FCG punainen mäkitupa
66 sr-2 FCG keltainen hyväkuntoinen mäkitupa

M: Entisen kunnalliskodin rakennusryhmä
112 sr-2 Motiivi 2001 Entinen kunnalliskoti upea talo, tyhjillään
113 sr-2 Motiivi 2001 majoitus ym toimintaa



N: Koeaseman rakennusryhmä
37 sr-2 Motiivi 2001 Koeaseman rakennus
39 sr-2 Motiivi 2001 Koeaseman rakennus
41 sr-2 FCG Koeaseman rakennus/ asuntola

O: Pelmaan raittimaisema
149 sr FCG Pelmaan mylly Valtakunnallisesti arvokas kohde
152 sr-2 FCG Mäkysen talo kaksfooninkinen, sopimaton kuisti
153 sr-2 FCG vanha Ylkänen autiotalo, viereinen kuivaaja olisi syytä purkaa pois
154 sr-2 FCG Ylkänen hyväkuntoinen vaalea 11/2 -kerroksinen talo
155 sr-2 FCG Suvantola ollut osuuskauppana, sopimattomia muutoksia julkisivuissa
156 sr-2 FCG yksittäinen hyväkuntoinen aitta
157 sr-2 FCG Tuisku vaalea päärakennus, vanhoja piharakennuksia
158 sr-2 FCG Asu 11/2 -kerroksinen pohjalaistalo
498 sr-2 FCG jäänteet tien kiviaidasta

P: Kaukolanraitin 1950- ja 60 -luvun liikekeskittymä
Ei inventoituja kohteita

Q: Kriikulan mäkitupa-asutus
249 sr-2 FCG mäkitupa
250 sr-2 FCG mäkitupa

R: Kaskionmäen raittimaisema ja mäkitupa-asutus
345 sr-1 FCG Sippola hyväkuntoinen pihapiireineen, maamerkin asema
346 sr-2 FCG tien vierustan mäkitupa pihapiireineen
347 sr-2 FCG tien vierustan mäkitupa pihapiireineen
348 sr-2 FCG autiotalo
351 sr-2 FCG autiotalo pellon reunassa
362 sr-2
363 sr-2

T: Pouttulan mäkitupa-asutus
317 x
318 x



321 x

U: Kitinojan raittimaisema
x

ALUEKOKONAISUUKSIIN KUULUMATTOMAT KOHTEET
Alapääntien varsi

24 sr-2 FCG hyväkuntoinen, uusi mansardiksttoinen kuisti
29 x FCG autiotalo
30 x FCG huonokuntoisia piharakennuksia, uudempi autiotalo
32 x FCG jälleenrakennuskauden asuinrakennus
68 x FCG autiotalo pihapiireineen
70 x FCG Kauppila päärakennus autio,1960-70 -luvun asuinrakennus pihapiirissä

203 x FCG Silvolahti jälleenrakennuskauden asuinrakennus
204 x FCG Peltola päärakennus autio,1960-70 -luvun asuinrakennus pihapiirissä
207 x FCG pienikokoinen kesäasunto

Reiniläntien varsi
73 sr-1 FCG Loukola erittäin hyväkuntoinen pohjalaistalo

107 x FCG Ent Sainion kauppa tyhjillään, paljon sopimattomia muutoksia
114 sr-2 FCG Peltoniemi vaalea päärakennus lähes alkup. Kunnossa
115 x FCG Pohto kauppapuutarhan asuinrakennus, ympäristö sekava
123 x FCG Loukola suuria muutoksia peruskorjauksen yhteydessä
126 sr-2 FCG Loukola kunnostettu kaksfooninkinen, muutoksia julkisivuissa
128 sr-2 FCG vanha Hölsö maisemallisesti merkittävä, huonokuntoinen pihapiiri
133 sr-2 FCG Kukkonen lähes alkuperäisessä asussaan säilynyt, kunnostettava
136 sr FCG Herttualan koulu maakunnallisesti arvikas kohde
137 x FCG vanha Herttua vanha Herttuan päärakennus autiona

Kyrönjoen eteläpuoli Pelmaa - Ookila
160 sr-1 FCG Rinta-Kaukola suojeltu asemakaavalla
161 x FCG jälleenrakennuskauden talo
167 x FCG Nyrhinen pahoja vaurioita (?)
169 sr-2 FCG Pihapiirissä vanhoja talousrakennuksia
174 sr-1 FCG ent apteekki jugend -tyylinen puurakennus



175 sr-2 FCG Puskala punainen jugend -tyylinen asuinrakennus
182 x FCG v 1841 talousrakennus
192 x FCG vanha puhelinkeskus rakennettu uusi asuinrakennus vanhoille perustuksille (?)
194 x FCG Leppilahti punainen asuinrakennus
199 x FCG vanha Piironen peruskorjattu, useita muutoksia eri vaiheissa
234 sr-1 FCG koulun vierustan hyväkuntoinen pohjalaistalo
235 sr-2 FCG ent Suojeluskuntatalo nykyisin koulun käytössä, kulttuurihistoriallista arvoa
282 x FCG vanhainkodin vierustan jälleenrakennuskauden talo, autio (?)
293 x FCG Entinen päärakennus purettu, uusi rak samalle paikalle

Kyrönjoen eteläpuoli Ookila - Ala-Pollari
289 x FCG
292 x FCG
296 x FCG
303 x FCG
399 sr-2 FCG vanha sähkölaitos vastikään kunnostettu, hyväkuntoinen ja näyttävä kivirakennus
447 x FCG vanha Hirvilammi
467 x FCG
468 x FCG
470 x FCG
471 x FCG
472 x FCG
473 x FCG
474 x FCG
482 x FCG
483 x FCG

Kyrönjoen pohjoispuoli Vt silta - Ruuskalantie
144 sr Ylistaron kirkko ympäristöineen valtakunnallisesti arvokas kohde
145 sr-2 FCG ent Kanttorila keltainen kivitalo
269 sr-2 FCG keltainen talo pihapiireineen, hyväkuntoinen
275 sr-2 FCG Ojalan pappila kirkkoherranvirasto, vanhaa osaa säilynyt vain vähäsen
280 x FCG Korpela punainen asuinrakennus
304 sr-2 FCG yksittäinen aitta tien vieressä
306 x FCG Kivimäki huonokuntoinen autiotalo pihapiireineen
308 sr-1 FCG Tervakallio kivitalo joen rannassa



310 sr-2 FCG vanha Tuuri autiotalo pihapiireineen Lapuantien vieressä
364 x FCG purkukuntoinen yksittäistalo

Kyrönjoen pohjoispuoli Ruuskalantie-Uhrikoski
311 x FCG majatalo, ainoastaan Lapuentien puoleinen julkisivu säilynyt
369 x FCG
370 x FCG
371 x FCG
387 x FCG
388 x FCG
390 x FCG
391 x FCG
392 x FCG
395 x FCG
397 x FCG
399 x FCG
404 x FCG
410 x FCG
411 x FCG
416 x FCG
417 x FCG
428 x FCG
488 sr-2 pitkä Korpela
495 sr-2 kaksfooninkinen, hyvin säilynyt
604 x FCG
619 x FCG

Asemanseutu (yleiskaavaan merkityt)
A6 sr-2 LSY Tuomikallio 1900 -luvun alun päärakennus ja talousrakennuksia
A9 sr-1 LSY VR -rakennuksia Ylistaron asemaan liittyvät vanhat rakennukset

A10 sr-1 LSY Ylistaron asema 1881-1883 rakennettu asemarakennus
A18 sr LSY Tapaninlinna Asemanseudun Nuorisoseurantalo, maakunnallisesti merkittävä
A24 sr-2 LSY Asemankoulu 1900 -luvun alkupuolelta oleva mansardikattoinen koulurakennus

Kaikki kartoitetut kohteet www.kulttuuriymparisto.fi -sivuilla



Kainasto (yleiskaavaan merkityt)
K3 sr-2 LSY Muuntaja Kookas tiilimuuntaja

K15 sr-2 LSY Kainaston Nuorisoseurantalo 1928 rakennettu nuorisoseurantalo 
K21 sr-2 LSY Kumpula Päärakennus 1920 -luvulta
K24 sr-2 LSY Perälä (ent. Myllymäki) Kaksfooninkinen päärakennus ja talousrakennuksia
K26 sr-2 LSY Hakola (ent. Oravanpesä) 11/2 -kerroksinen pohjalaistalo vuodelta 1843
K46 sr-2 LSY Ojakuusi Päärakennus noin vuodelta 1906, maisemallinen kiintopiste

Kaikki kartoitetut kohteet www.kulttuuriymparisto.fi -sivuilla

Haapoja (yleiskaavaan merkityt)
A34 sr-2 LSY Haapojan aitat 3 aittaa Haapojantien varrella, vuosilta 1818, 1845 ja 1851

Kaikki kartoitetut kohteet www.kulttuuriymparisto.fi -sivuilla

Asemanseudun, Kainaston ja Haapojan numerointi viittaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen laatiman kartoituksen numerointiin.
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