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Maa ja Vesi Oy 

Nurmon keskustan osayleiskaava-alueen rakennuskantainventointi 
Merja Suomela, Maa ja Vesi Oy 
Juha-Matti Märijärvi, Maa ja Vesi Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NURMO 
KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN VANHOJEN RAKENNUSTEN INVENTOINTI 
 
 
Rakennuskantainventoinneista yleisesti 
 
Järjestelmällistä ja kattavaa tietoa rakentamisesta alkoi kuntiin kertyä vasta 1950-luvun lopulla 
rakennuslupamenettelyn tehostumisen myötä. Tätä vanhempaa rakennuskantaa koskeva 
arkistotieto on pääasiassa hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Rakennusten luetteloinneilla ja 
inventoinneilla pyritään järjestelmälliseen rakennusten yleistietojen tallentamiseen ja 
koostamiseen havainnolliseen muotoon. Vaikka perusinventoinnit tehdään yleensä kohde- ja 
rakennuskohtaisesti, tallennetaan rakennuksista verrattain yksityiskohtaisiakin tietoja. 
Inventoinneilla ei kuitenkaan pyritä tuottamaan mittatarkkaa rakennusteknistä detaljitietoa, vaan 
muodostamaan mahdollisimman laajaa perustietoaineistoa. Inventointia tarkemmin voidaan 
rakennuksia tutkia yksityiskohtaisella rakennusten dokumentoinnilla, joka vaatii jo huomattavasti 
enemmän työtä ja asiantuntemusta. Dokumentointia tarvitaankin yleensä vasta rakennuksen 
korjaussuunnitelmien laatimisen pohjaksi tai tarkemmassa rakennushistoriallisessa 
tutkimuksessa. Dokumentointi kannattaa tehdä ainakin arvokkaimpiin alkuperäisinä säilyneisiin 
rakennuksiin ennen kuin niihin kohdistetaan muutostoimenpiteitä. 
 
Rakennuskantainventointien tavoitteena on koota tietoa perinteisistä rakennuksista, 
rakennetuista alueista ja kulttuurimaisemista, jotka kuvastavat alueiden erilaisia historiallisia 
vaiheita, rakennustapoja, elinkeinoja ja ympäristöarvoja. Inventointiaineisto antaa tietoa 
yksittäisistä rakennuksista ja inventointialueen rakennuskannasta kokonaisuudessaan.  
 
Inventointeja ja niiden pohjalta valmisteltuja kohteiden arvoluokituksia voidaan hyödyntää 
kaavoituksessa, rakennusten korjaustoiminnassa, ympäristöjen kehittämishankkeissa, 
kotiseututyössä, matkailussa, kulttuurihistoriallisten kohteiden korjaamiseen tarkoitettujen 
avustusten hakemisessa ja myöntämisessä sekä koulujen ympäristö- ja taidekasvatuksessa ja 
paikallishistorian opetuksessa.  
 
 
Nurmon inventointi kesällä 2004 
 
Nurmon kunnanvaltuusto päätti käynnistää yleiskaava-alueen kulttuuriympäristön inventoinnin 
hyväksyessään keskustan yleiskaavan 8.12.2003. Keväällä 2004 järjestetyn tarjouskilpailun 
perusteella kunta valitsi inventoinnin suorittajaksi Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:n. 
Lokakuusta 2004 työtä jatkoi Maa ja Vesi Oy, jolle Motiivin yhdyskuntasuunnittelun toimiala, 
henkilöstö ja työt siirtyivät liiketoimintakaupalla. 
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Inventointia ohjaamaan perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseon amanuenssi Risto Känsälä, Nurmoo-seuran sihteeri Aila Yli-Hakola, Nurmon 
kunnanhallituksen jäsen Jouko Peltonen ja kunnanrakennusmestari Arto Kallio sekä Maa ja 
Vesi Oy:stä inventoinnin ohjaaja Juha-Matti Märijärvi. Varsinaisen inventointityön teki 
rakennuskonservaattori Merja Suomela Maa ja Vesi Oy:stä.  
 
Inventointiprojekti aloitettiin kesäkuussa 2004 ohjausryhmän kokouksella, jossa käytiin läpi 
inventoinnin työohjelma, keskusteltiin inventoinnin kulusta eri osapuolten kesken, listattiin 
paikallisesta rakennuskulttuurista tietäviä henkilöitä ja kartoitettiin asiaan liittyvien kirjallisten ja 
kuvallisten arkistojen olemassaolo ja käyttömahdollisuudet.  
 
Inventointikohteiksi valittiin pihapiirit, joissa on säilynyt yksi tai useampi ennen vuotta 1960 
rakennettu rakennus. Kohteet oli alustavasti kartoitettu ja luetteloitu vuonna 1999 yleiskaavatyön 
yhteydessä. Luettelointi laadittiin tuolloin maastokatselmuksen perusteella, johon osallistuivat 
Etelä-Pohjamaan maakuntamuseo, kunta sekä kaavan laatijana toiminut Motiivi Oy. Alustavan 
kartoituksen mukaan kohteita oli n. 130 kpl.  
 
Inventoinnin kattavuuden varmistamiseksi alustavaa kohdeluetteloa täydennettiin ennen 
varsinaisen inventointityön aloittamista. Vuoden 1959-60 pohjakarttoja ja uusia karttoja 
vertailemalla laadittiin luettelo mahdollisista lisäkohteista. Inventoinnin maastotöiden yhteydessä 
kohteet tarkistettiin ja inventoitiin, mikäli niissä oli säilynyt inventointikriteerit täyttävää 
rakennuskantaa. Jälleenrakennuskauden yhtenäisten alueiden rakennuksista inventoitaviksi 
valittiin esimerkinomaisesti edustavimmat ja parhaiten asunsa säilyttäneet kohteet. 
Vanhemmasta rakennuskannasta päätettiin inventoida kaikki rakentamisaikaisen ulkoasunsa 
edes kohtuullisesti säilyttäneet rakennukset.  
 
Maastossa tarkastettiin n.190 kohdetta ja varsinaisten inventointikohteiden määrä nousi lopulta 
151 kohteeseen. Inventoituja rakennuksia kertyi yhteensä 278. Inventoinnin ulkopuolelle jätettiin 
kohteet, joista vanhat rakennukset oli jo ehditty purkaa tai niiden ulkoasu oli muutettu lähes 
täydellisesti. Nämäkin kohteet luetteloitiin ja merkittiin kartalle.  
 
Kohdeluetteloinnin yhteydessä kunnan tekninen toimisto selvitti kohteiden tunnistetiedot ja omis-
tajat. 
 
 
Inventointityön vaiheet 
 
Inventoinnin aloittamisesta, tarkoitusperistä ja  työn etenemistä tiedotettiin paikallislehdistössä 
(Ilkka ja Etelä-Pohjanmaa) sekä lähettämällä omistajille tiedotekirjeet. Lisäksi inventoija jätti 
omistajille postilaatikkotiedotteet ennen kohteessa käyntiä. Kenttätyössä kävi ilmi, että 
paikallislehdistön aiheesta kirjoittamat jutut oli luettu ja inventoitavien rakennusten omistajat 
olivat tietoisia inventoinnista. 
 
Inventoinnin maastotyövaihe kesti heinäkuusta syyskuun loppuun. Kenttätyön aikana 
rakennuksia tarkasteltiin ulkoa sekä useimmiten myös sisältä. Rakennukset valokuvattiin ja 
rakennusten omistajia tai heidän edustajiaan haastateltiin. Jokaisesta inventoidusta 
rakennuksesta täytettiin kohdeinventointilomake, johon merkittiin ylös rakennusteknisiä 
perustietoja, kuten käytetyt rakennusmateriaalit, rakenneratkaisut, värit ja muodot. Lisäksi luon-
nehdittiin rakennusten suhdetta ympäristöönsä ja selvitettiin haastatteluiden avulla niiden 
rakentamisen ja käytön historiaa sekä nykytilaa. Haastatteluiden lisäksi tietoa kerättiin 
paikallishistoriallisesta kirjallisuudesta ja kunnan kotiseutuarkistosta. Haastattelutiedot saatiin 
lähes kaikista kohteista ja osalla omistajista oli esittää rakennuksistaan myös vanhoja valokuvia 
ja asiakirjoja. 
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Kohteista 17 oli inventoitu kertaalleen jo vuonna 1993. Näiden kohteiden tietoja täydennettiin ja 
päivitettiin vastaamaan nykytilannetta. Kohteen nro 18 (Ala-Penttilä) vanhat arvorakennukset oli 
tällä välillä jo purettu. 
 
Maastossa kerätyt tiedot syötettiin Museoviraston ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
ylläpitämään internetselainpohjaiseen tietokantaan. Kohteista otetut digikuvat sekä digitoidut 
asema- ja pohjapiirrokset tallennettiin tietokantaan järjestelmän edellyttämään kokoon 
pienennettyinä. Valokuvien painolaatuiset kopiot tallennettiin erikseen CD-rom levykkeelle 
kohteittain järjestettyinä.  
 
Arvoluokitustyötä varten kohdetiedoista koostettiin tiivistelmätaulukko sekä tulostettiin otteet 
kohdekartoista. 
 
 
Inventoitu rakennuskanta lyhyesti 
 
Nurmonjokilaakson viljelysmaisema on muuttunut tehomaatalouden ja voimallisen rakentamisen 
seurauksena etenkin viimeisten vuosikymmenien aikana. Maatalouden tuotantotapojen 
muuttuessa esim. aiemmin peltomaisemaan kuuluneet pienet ladot ovat hävinneet pelloilta 
miltei kokonaan ja näkymiä hallitsevat nykyään suuret karjasuojat ja konehallit. Muutoksista 
huolimatta on maisematilan perusrakenne kuitenkin säilynyt, koska pellot ovat pysyneet 
viljelyksessä ja jokilaakso siten avoimena. 
 
Inventoiduista kohteista n. kaksi kolmasosaa sijaitsee tiiviisti rakennetulla taajama-alueella. 
Loput kohteet sijoittuvat pääosin Keski-Nurmontien ja Nurmonjoen varren peltoalueille tai 
metsänreunaan. Koska inventointialue sijoittuu kunnan keskukseen, on aineisto monipuolinen ja 
sisältää asuin- ja maatalousrakentamisen lisäksi mm. kunnallisia ja kirkollisia rakennuksia sekä 
liikerakennuksia.  
 
Kohteista lähes puolet on jälleenrakennuskauden asuintaloja. Edustavimmat yksityiset kohteet 
ovat maatilojen pihapiirejä, joiden päärakennuksena on säilynyt vanha 1 ½ -kerroksinen tai jopa 
kaksifooninkinen pohjalaistalo. Osa pisimmistä pohjalaistaloista on kaksiasuntoisia, oman 
aikansa paritaloja. Pienasumuksia, kuten mäkituvat, syytinkituvat ja muut pienehköt 
asuinrakennukset, on myös säilynyt, vaikka ne piiloutuvatkin isompia aikalaisiaan 
tehokkaammin uuden rakennuskannan joukkoon.  
 
Yksittäisten kohteiden lisäksi inventoitavalla alueella on säilynyt muutamia taloryhmiä ja 
aluekokonaisuuksia, joissa asutuksen perinteinen rakenne ja luonne ovat vielä havaittavissa.  
 
Yhtenäisimpinä säilyneet aluekokonaisuudet ovat:  

- Keskustien varren 1920-40-luvun asutus 
- Keskustien varren 1950-luvun asutus 
- Kirveskujan varren jälleenrakennuskauden asutus 
- Rinta-Kalistajan taloryhmä 
- Kalistajan taloryhmä 

 
Aluekokonaisuudet on rajattu inventoinnin kohdekartoille. Alueiden kehittämisessä tulisi jatkossa 
pyrkiä yhtenäisyyden ja perinteisen ilmeen tukemiseen ja korostamiseen.  
 
Pääosa inventoiduista rakennuksista on ollut jatkuvassa käytössä ja käyttötarpeiden muuttuessa 
rakennuksiin on tehty eriasteisia muutoksia. Alkuperäisessä tai alkuperäisen luonteisessa 
ulkoasussaan säilyneet rakennukset ovat käymässä harvinaisiksi, mutta niitäkin on kuitenkin 
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vielä olemassa. Toivoa rakennusten säilymisestä on jatkossakin, koska rakennusten omistajien 
arvostukset näyttävät muuttuneen perinteitä arvostavampaan suuntaan ja tietous 
perinnerakennusten arvot säilyttävistä korjausmenetelmistäkin on hiljalleen lisääntymässä.  
 
 
Kohteiden arvoluokituksen periaatteet 
 
Inventointia ohjannut työryhmä suoritti kohteiden arvoluokituksen inventoijan valmisteleman 
esiarvotuksen pohjalta. Arvoluokitusneuvottelut pidettiin 21.10., 3.11. ja 8.11.2004. Työryhmän 
tekemä arviointi on luonteeltaan ohjeellinen ja sitä on tarvittaessa tapauskohtaisesti tarkistettava 
kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan. 
 
Kohteiden kulttuurihistoriallista merkitystä arvioitiin niiden historiallisen, rakennushistoriallisen ja 
maisemallisen arvon perusteella. Arviointikriteereinä käytettiin ikää, edustavuutta, harvinaisuutta 
ja alkuperäisyyttä sekä kohteiden merkitystä suhteessa ympäristöönsä. Aineistosta pyrittiin 
löytämään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kohteet.  
 
Historiallisesti merkittävä kohde voi edustaa tiettyä asutushistorian tai yhteiskunnan 
kehittymisen vaihetta, kohde voi liittyä koululaitoksen, yhdistysten ja seurojen historiaan, 
teollistumiseen, taloushistoriaan, elinkeinojen muuttumiseen, henkilöhistoriaan, historiallisiin 
tapahtumiin tai uskomuksiin ja tapoihin.  
 
Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai 
yksittäisiä tyylivaikutteita, tiettyä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä tai tietylle ajalle 
tai sosiaaliryhmille tyypillistä rakentamisen tapaa.  
 
Maisemallinen arvo liittyy rakennuksen merkitykseen osana laajempaa kulttuuriympäristöä. 
Rakennus  voi tällöin olla osa omaleimaista miljöötä tai laajempaa maisemallista kokonaisuutta. 
Yksittäinen rakennus voi olla maiseman solmukohta tai kiintopiste tai kohteella on merkitystä 
osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta. Yleiskaavallisissa inventoinneissa 
maisemallinen merkitys saa erityisen painoarvon.  
 
Arvoluokituksessa pyrittiin huomioimaan myös kohteiden ns. arvopotentiaali, jota katsottiin 
olevan rakennuksilla, joiden ulkoasuun on tehty helposti ennalleen palautettavissa olevia 
muutoksia. Esim. vanhan puuverhoilun päälle tai tilalle on laitettu mineriittilevytys tai ikkunat on 
vaihdettu uuden tyyppisiin muuttamatta kuitenkaan ikkuna-aukkoa. 
 
 
Arvoluokituksen tulokset 
 
Merkittävimmiksi kohteiksi arvioitiin kirkon, tapulin ja pappilan lisäksi myös alkuperäisessä 
asussaan verrattain hyvin säilynyt Latva-Kalistajan kaksifooninkinen pohjalaistalo 
pihapiireineen. Näiden kohteiden kulttuurihistoriallisen merkityksen arvioitiin olevan jopa 
valtakunnallista luokkaa. Latva-Kalistajan päärakennus on edustava esimerkki etelä-
pohjalaisesta rakennusperinteestä. Pohjalainen kaksifooninkinen on rakennustyyppinä maamme 
talonpoikaiskulttuurin merkittävintä perintöä. Latva-Kalistaja muodostaa naapureineen lisäksi 
maisemallisesti arvokkaan taloryhmän (Rinta-Kalistaja), jolla arvioitiin olevan kokonaisuutena 
vähintään paikallista merkitystä. 
 
Vähintään maakunnallista merkitystä arvioitiin olevan kohteilla 12 Katila, 13 Louko, 14 Mäki-
Teppo (ulkomuseo), 17 Toivola (vanha apteekki), 11 Hietamäki ja 29 Saarteenoja.   
 
Paikallisesti merkittäviksi kohteiksi arvioitiin yhteensä 72 kohdetta, jotka edustavat 
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paikkakunnalle ja/ tai tietylle aikakaudelle yleistä rakentamisen tapaa ja rakennuksiin tehdyt 
muutokset ja korjaukset ovat tavanomaisia ja yleisiä. Pihapiireissä saattaa myös olla iältään ja 
rakentamistavaltaan erilaisia rakennuksia. Osa kohteista on historiallisesti, osa 
rakennushistoriallisesti ja osa maisemallisesti merkittäviä. 
 
 
Inventointiraportti 
 
Iventointiraportti luovutettiin kunnan tekniseen toimistoon tulostettuna ja CD:lle tallennettuna 
PDF-tiedostona. Tämän lisäksi aineistoa säilytetään Museoviraston ja Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen hallinnoimassa inventointitietojärjestelmässä, jossa se on 
täydennettävissä, tulostettavissa ja tarvittaessa myös tallennettavissa ACCESS-
tietokantamuotoon. Inventointitietojärjestelmä käsittää koko Etelä-Pohjanmaan alueen ja on 
tarkoitettu lähinnä tutkimus- ja virkamieskäyttöön. 
 
 
Lähteet 
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MERKKIEN SELITYKSET:

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA−ALUE

NURMO

Kartoitusalue

Alue, johon sisältyy useita kohteita

Kohde, jossa ennen v. 1960

rakennettuja rakennuksia

VANHAN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI 2004

LIITE 1

NURMO, INVENTOINTIKOHDEKARTTA



 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus Kohteita/rakennuksia yht.
KIRKON YMPÄRISTÖ 15 kohdetta 32 rakennusta

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 1 3

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 3 17

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 7 7

Muut rakennukset/pihapiirit 4 5

KESKUSTA 45 kohdetta 79 rakennusta

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 2 9

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 22 41

Muut rakennukset/pihapiirit 21 29

PAPPILAN JA VALTATIESILLAN YMPÄRISTÖ 18 kohdetta 31 rakennusta

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 1 4

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 6 12

Muut rakennukset/pihapiirit 11 15

KESKI-NURMONTIEN VARREN ASUTUS VÄLILLÄ VT19 - UUSHAKOLA 12 kohdetta 21 rakennusta

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 7 14

Muut rakennukset/pihapiirit 5 7

KESKI-NURMON JOKIVARSIASUTUS LUUKON JA KALISTAJAN YMPÄRISTÖSSÄ 8 kohdetta 18 rakennusta

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 1 2

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 7 16

KESKI-NURMON ASUTUS AUTION JA RUUHIKOSKEN YMPÄRISTÖSSÄ 21 kohdetta 45 rakennusta

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 1 6

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 17 36

Muut rakennukset/pihapiirit 3 3

KESKUSTIEN VARREN ASUTUS 13 kohdetta 20 rakennusta

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 4 8

Muut rakennukset/pihapiirit 9 12

HYLLYKALLION JA KIVISAAREN YMPÄRISTÖ 19 kohdetta 32 rakennusta

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 2 4

Muut rakennukset/pihapiirit 17 28

KOKO ALUE 151 kohdetta 278 rakennusta

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 3 9

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 6 32

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit 72 138

Muut rakennukset/pihapiirit 70 99



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Valtakunnallisesti merkittävä kohde

Maakunnallisesti merkittävä kohde

Paikallisesti merkittävä kohde

Muut inventoidut kohteet

NURMO

VANHAN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI 2004

Muut kartoitetut kohteet (ei inventoitu muuttuneen ulkoasun johdosta)

Kohteet, joissa on ennen vuotta 1940

valmistuneita rakennuksia

KOHTEIDEN IKÄLUOKKIA KUVAAVAT VÄRIT:

Kohteet, joissa vanhimmat rakennukset

ovat 1940− tai 1950 −luvulta

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA−ALUE

KOHTEIDEN KULTTUURIHISTORIALLISTA MERKITYSTÄ KUVAAVAT SYMBOLIT

(ARVOLUOKITUSTYÖRYHMÄ 8.11.2004):

Yhtenäisimpinä säilyneet perinteiset rakennetut ympäristöt



 Maa ja Vesi Oy 

 
 
 
 
 
 

NURMO 
 
 

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI 
 

2004 
  
 
 
 
 

Kirkon ympäristö 
 
 
 
 

 



 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

KIRKON YMPÄRISTÖ

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
15 Nurmon kirkko ja tapuli kirkko 1777-78, tapuli 1770, siunauskappeli 1927-28 x x x x x v v v

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
12 Petäjämäki (Katila) päärakennus 1860 x x x p/m p m

13 Louko päärakennus 1856  J. Stenbäckin suunn. ! , muu pihapiiri ? x x m p m

13 Louko aitat x x x x x m m m

14 Talvitie (Mäki-Teppo, museo) edustava ulkomuseon pihapiiri x x x x x m m m

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
54 Aintila päärakennus 1923 x x x x p p p

55 Pelkola päärakennus x x ? p p

57 Tulitikku (Vanhainkoti) vanhainkoti 1929-30, laajennus 70-l alussa x x x p p p

58 Meijeritontti meijeri 1944-45 ? x x ? p p

156 Maijala as.rak. 1955 x x p p

156 Kaisala as.rak. 1959 x x x p p p

156 Rauhala as.rak. 1955 x ? p p

Muut rakennukset/pihapiirit
5 Ranta-Martikkala aittarakennus, nyk. varasto, UUSI PIHAPIIRI ? p

157 Sillanpää as.rak. 1951 x p

53 Sillanpää x

56 Koivikko x

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         



Nurmon kirkko ja tapuli (15)

Rautatiealue/Viljavarasto (61)

Ruohoniemi (60)

Pankki (59)

Mäki−Teppo (14)

Ranta−Martikkala (5)

Meijeritontti (58)

Tulitikku/Vanhainkoti (57)

Koivikko (56)

Pelkola (55)

Rauhala (156)

Katila (12)

Sillanpää (53)

Aintila (54)

Väli

Kaukoranta (129)
Risku (155)

Louko (13)

Sillanpää (157)

Kaisala (156)

Maijala (156)

Juusela (128) Säästölehto (154)

Nurmoila (155)
Jaakkola (129)

Penttilä (129)

Ranta (129)

Kultti (129)

Alapiha (129)

Mattila (129)



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
015 NURMON KIRKKO

Id: 16420
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:197
Sijainti: Alapääntie 17
Tyyppi: uskonnon harjoittaminen 
Ajoitus: 1722-1808 
Ajoitusselite: Tapuli 1770, kirkko 1777-78, siunauskappeli 1927-28
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 23.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
kellotapuli
kirkko
siunauskappeli

Kuvaus:
Nurmon kirkko sijaitsee aukealla paikalla, syrjässä kylän varsinaisesta keskuksesta. Kirkon vieressä on 1770 
rakennettu erillinen kellotapuli. Tapulin ja kirkon välissä on 1900-luvun alussa rakennettu kirkon muotoja 
pienoiskoossa jäljittelevä siunauskappeli. Rakennuksia ympäröi harmaakivimuuri ja pohjois-länsipuolella 
hautausmaa. 

Historia:

Nurmon vanha kirkko, saarnahuone, rakennettiin joko vuonna 1723 tai 1725. Sen rakensivat nurmolaiset oma-



aloitteisesti yhdessä Ilmajokeen kuuluvan Alaseinäjoen miesten kanssa nykyisen kirkon lähelle. Nurmon pitäjä 
kuului silloin seurakunnallisesti Lapuaan. Saarnahuone oli suorakaiteen muotoinen, päädyt itää ja länttä kohti, ja 
itäpää varustettuna pienellä tornirakennuksella päättyen ristiin. Oli oli itäpäädyssä. Eteläseinällä oli kaksi 
ikkunaa, samoin lienee ollut pohjoisseinällä. Alttari ja sakaristo olivat luultavasti länsipäässä. Saarnatupa oli 
rakennettu ilman lupaa ominpäin. Saatuaan saarnahuoneen valmiiksi, nurmolaiset anoivat tuomiokapitulilta 
lupaa julistaa saarnahuoneensa kirkoksi. He kokivat Lapuan suunnasta vastustusta, eikä tuomiokapitulilta 
herunut lupaa kuin vasta 40 vuoden taistelun jälkeen vuonna 1765, jolloin Nurmosta tuli saarnahuonekunta. 
Ensimmäinen oma pappi saatiin v. 1766. Hän oli Ilmajoen apulaispappi David Arelius.  

Kirkkomaalle rakennettiin tapuli v. 1770 ja uusi kirkko v. 1777-78.  

Alunperin ei kirkolla näytä olleen muuta maata kuin se mikä alunperin oli vanhan kirkon ympärillä, nykyisen 
kirkon ja Jaskarinkylän tien välinen alue. Uusi, nykyinen kirkko rakennettiin todennäköisesti sen ulkopuolelle. 
Kirkon kokouksessa v. 1807 päätettiin laajentaa kirkon maa-aluetta siten, että se ulottuisi kirkon ympäri. Maa-
alue kuului Loukon tilaan ja omistaja lupasi antaa sen kirkolle ilmaiseksi.  

Vuonna 1816 päätettiin rakentaa kirkkomaalle kivikellari talvihaudaksi. Työn suoritti Juho Heikkilä. Rakennus 
valmistui v. 1818 ja sijaitse uuden kirkon sakariston vieressä yhteen jaksoon sen kanssa ja siitä pohjoiseen. 
Huone oli 3-pesäinen, 25 kyynärää pitkä ja 6 kyynärää leveä, mutta erittäin matala. Keskimmäistä huonetta 
käytettiin talvella ja huonoilla ilmoilla hautaushuoneena, toiset huoneet sitävastoin toimivat kalusto- ja 
puusuojina. Tämä ensimmäinen hautakappeli sai palvella tarkoitustaan yli 100 vuotta, kunnes uusi 
siunauskappeli valmistui v. 1928.  

Keväällä v. 1816 tehdyn päätöksen mukaan rakennettiin v. 1817 uusi pystyaita, samaa mallia kuin "Brukin" piha-
aita Östermyrassa seinäjoella, joka oli tehty 1-1 1/2 kyynärän korkuiselle kivialustalle. Samaan aitaukseen 
päätettiin jo edellisenä vuonna ostaa Klaara Yrjänäntytär Loukolta kirkon pohjoispuolelta 3 3/4 kapanalan 
lisämaa. Kirkkomaan suuruus tuli näin ollen olemaan liki 25 kapanalaa. Näin laajennetun hautausmaan vihki 
pyhään tarkoitukseensa Lapuan kirkkoherra Gabriel Lagus 26.10.1817.  

1840-luvulla laajennettiin taas hautausmaata Loukon tilan maista. Uusi kiviaita rakennettiin kirkkomaan 
ympärille vuonna 1844. 

Arviointi:
Ei uhkatekijöitä säilymiselle.  

Rakennukset ja ympäristö ovat niin rakennushistoriallisesti, historiallisesti kuin maisemallisestikin arvokkaita. 
Kirkonseutu on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.  

Ikä, arkkitehtoninen eheys ja tunnistettavuus, rakennusten yhtenäisyys, tyypillinen ristikirkko, kohteen 
alkuperäisyyden säilyminen, lisäksi paanukattojen säilyminen kaikissa rakennuksissa on harvinaista. 

Lähteet:
Nurmon inventointi, Risto Puupponen 1994  

Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.  

Takala, Ilkka. Nurmon seurakunnan vaiheita. 1965  

Talvitie, V.J. Vuosisatain saatossa. 1979 
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015 NURMON KIRKKO
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
015 NURMON KIRKKO
KIRKKO



Id: 14792
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 015 Nurmon kirkko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: kirkot 
Alkup. käyttö: 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
Nyk. käyttö: 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
Ajoitus: 1777-1778
Suunnittelija: Antti Antinpoika Hakola, poika Kaappo Hakola
Kerrosluku: ei täytetty
Perustus: kivi
Runko: hirsi
Vuoraus: alaosa pysty helmiponttilaudoitus, muualla vaakaponttilaudoitus, nurkat 

vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri: harmaaseen taitettu valkoinen, nurkat valkoiset, vuorilaudoituksen helmassa harmaa 

vaakalista, 1-1 1/2 m korkeudella keskiharmaa vaakalista
Kattomuoto: aumattu korkea harjakatto, tornissa kaarikatto
Kate: paanu
Ikkunat: pääasiassa 15-ruutuiset korkeat ikkunat

Kuvaus:
Nurmon puukirkko on vuodelta 1778. Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka 
ristikeskuksessa kohoaa kahdeksankulmainen, lanterniiniin päättyvä keskustorni. 

Historia:

Alahärmäläinen Antti Antinpoika Hakola oli juuri saanut valmiiksi kahdeksannen kirkkonsa Kuortaneella, kun hän 
syksyllä 1777 aloitti Nurmon kirkon perustamistyöt vanhan saarnatuvan vieressä. Ensimmäisenä vuotena saatiin 
vain kivijalka valmiiksi. Antti Hakolan paras apulainen oli hänen 24-vuotias poikansa Kaappo (Gabriel) Hakola. 
He asuivat työn aikana joen vastarannalla olevassa Juho Tepon talossa. Kirkon rakentaminen sujui 
suunnitelman mukaisesti (Antti Hakola ei käyttänt piirustuksia) huhtikuun alkuun 1778, jolloin Antti Hakola 
odottamatta hukkui haurastuneisiin kevät jäihin noutaessaan vettä joessa olleesta avannosta. Kirkon salvostyö 
oli perimätiedon mukaan edennyt jo räystäisiin saakka. Kaappo Hakola oli halukas jatkamaan työtä heti. 
Sopimus työstä tehtiin huhtikuun 13. päivänä, 11 päivää Antin kuoleman jälkeen, kirjallisesti Alahärmän 
Hakolassa. Rakennustyö ei sujunut aivan kitkattomasti. Vielä v. 1779 kirkonkokouksessa keskusteltiin 
puuttuvista rakennusaineista. Niitä tarvittiin sekä keskeneräiseen kirkkoon että juuri aloitettuun kirkon torniin. 
Torni ei ilmeisesti kuulunut alkuperäisiin suunnitelmiin. Luultavasti nykyinen rakennusmestari; Kaappo Hakola, 
tai joku muu oli tehnyt kesken rakennustöiden esityksen tornin rakentamisesta.  

Kirkosta tuli 42 kyynärää leveä ja pitkä ristikirkko. Seurakuntalaiset osallistuivat töihin laaditun 
"taksvärkkiluettelon" mukaan. Samoin oli määrätty rakennustarpeiden hankinta, miten paljon ja minkälaista 
rakennustavaraa kunkin piti tuoda.  

Ilmajokelainen Salomon Kölström nikkaroi v. 1779 kirkon ovet ja ikkunat. Lukot ja saranat takoi Antti Antinpoika 
Alalouko kirkon lähellä olevassa pajassaan. Ikkunalasit asetti lasimestari Johan Rönnqvist.  

Kirkon ristisakarat olivat 25 kyynärää (15m) pitkät ja niiden sisäkulmat olivat "niistetyt" siten, että kirkko näytti 



tavallista avarammalta.  

Tuomiokapitulin määräämät tarkastusmiehet tarkastivat kirkon syyskuun toisena päivänä 1780.  

Kirkko maalattiin ensikerran 1793 punavärillä.  

Vuonna 1816 kirkon ja tapulin katot olivat niin huonokuntoisia, että ne päätettiin korjata. Rakennusmestariksi 
otettiin Simon Juveli, joka sai kattojen korjauksesta ja kirkkomaan aidan rakentamisesta yhteensä 4 tynnyriä 
hyviä rukiita, lisäksi hän sai tarvittavan materiaalin ja päivittäin 40 työmiestä. Simon Juveli jätti työn kesken ja 
uudeksi mestariksi valittiin nurmolainen Juho Pajuluoma. Korjaukset saatiin suoritetuksi 1817.  

Kolme vuotta muohemmin v. 1820 tehtiin joitakin pienempiä korjauksia. Vuonna 1825 kirkossa tehtiin useita 
korjauksia. Ikkunat uusittiin ja suurennettiin. Kirkko sai pystylaudoituksen ulkopuolelle. Kirkkoon rakennettiin 
eteiset. Ulkoapäin korjattu kirkko sai punvärityksensä. Vuotta myöhemmin, v. 1826, maalattiin ikkunat ulkoa 
ensimmäisen kerran.  

1840-luvulla suoritettiin taas perusteellisia korjauksia. Kirkon katto ja torni uusittiin. Töiden johto oli nyt John. 
Kölströmillä. Palkkana oli 50 riksiä. Kirkon punaväritys uusittiin. Kirkko vihittiin uudelleen korjausten jälkeen 
17.12.1843.  

Vuonna 1872 uusittiin kirkon puna ja nurkat maalattiin keltaisella. Kolme vuotta myöhemmin korjattiin sakaristoa, 
johon laitettiin oma sisäänkäynti ja ikkunaa suurennettiin. Samalla ikkunassa ollut rautakalteri poistettiin.  

Kirkko maalattiin vesivärillä (puna) v. 1900.  

Vuonna 1913 tehtiin suuria korjauksia kirkkoon niin sisälle kuin uloskin. Ulkopuolella laudoitus uusittiin. 
Pystylaudoituksen tilalle tuli vaakalaudoitus. Korjausta varten piirustukset oli tehnyt rakennusmestari Jaakko 
Hautala. Laudoituksen uusimisen jälkeen kirkko sai uuden vaalean värityksen. 

Sisätilat:
Ilmajokelainen Salomon Kölström nikkaroi v. 1779 ikkunoiden ja ovien ohella kaiketi myös alttarin. Saarnatuolin 
valmisti myös Kölström v. 1782. Sen maalasi viisi vuotta myöhemmin Joh. Tilen. Samalla kertaa hän maalasi 
myös alttarin ja "ikkunaverhot". Muu sisustus jäi harmaalle pinnalle. Myös kirkonpenkit nikkaroi Kölström.  

Vuonna 1820 valkaistiin kirkon katto ja seinät sisältä sekä maalattiin ikkunat öljyvärillä.  

Noin v. 1843 kirkko laudoitettiin ja maalattiin sisältä. Maalaustyöt teki talollinen Juho Koskiniemi Kurikasta. 
Sama mies maalasi raamatulliset kuvat tuhlaajapojasta ja kylväjästä, ensimmäinen pohjoisen oven ja toinen 
sakastin oven päälle. Lisäksi hän maalasi kirkkoon "ikkunaverhot".  

Vuonna 1876 sakaristoon laitettiin kamiina. V. 1904 tehtiin joitakin sisäkorjauksia mm. holvi vuorattiin 
paneelilaudoilla. Samana vuonna kirkko sai lämmityslaitteeksi kamiinat.  

Vuoden 1913 korjauksessa sisäpuolella tapahtui täydellinen uudistus. Laudoitus ja lattia uusittiin kokonaan. 
Vanhat ovilla suljettavat penkit poistettiin ja uudet tilavat rakennettiin. Puutöiden valmistuttua sisätilat saivat 
uuden vaalean värityksen. Sisäpuolella ovien yläpuolella olevat raamattuaiheiset kuvat uudistettiin ja ne ovat 
koristemaalari F. Hiivanaisen työtä. Vuosi korjauksen jälkeen hankittiin alttaritaulu, jonka on maalannut taiteilija 
Väinö Hämäläinen. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
015 NURMON KIRKKO
KELLOTAPULI

Id: 14829
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 015 Nurmon kirkko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: kellotapulit 
Alkup. käyttö: 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
Nyk. käyttö: 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
Ajoitus: 1770



Suunnittelija: Antti Hakola
Kerrosluku: ei täytetty
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: harmaaseen taitettu valkoinen, nurkat ja listoitukset valkoiset, yläosa keltamullan 

sävyistä keltaista
Kattomuoto: kaarikatto
Kate: paanu
Ikkunat: -

Historia:
Ennen uuden kirkon rakentamista saarnatuvan vierelle nousi tapuli. Se valmistui v. 1770. Tapulin 
valmistumisvuoden vahvistaa kellotapuliin puukolla piirretty vuosiluku 1770. Piirustukset laati ja rakennustöitä 
johti alahärmäläinen Antti Hakala. Kirkon tilikirjan mukaan tapulin rakentamisesta maksettiin Hakalalle 200 
kuparitaalarin suuruinen palkkio.  

Tapulista tuli 3-nivelinen alaosastaan alunpein hirsistä salvottu kuutio, jonka jokaisen sivun ulottuvuus oli 12 
kyynärää (7,2 m). Keskeltä kohoava paksu hirsipylväs ulottuu kellotorniin salvoksen reunoilta lähtevien 
vinohirsien tukemana. Samanlainen pienempi tukirakennelma on tapulin ylimmässä kerroksessa. Tapuli on 
kivijalasta tornin huippuun 45 kyynärää (27 m) korkea. Tapulin rautaosat taottiin lähellä olevassa Antti Alalouon 
pajassa. Tapuli siveltiin punamultavärillä jo kesällä 1771.  

Pastori Arelius ryhtyi ensimmäisenä toimintavuotenaan (v. 1766) hankkimaan kirkon kelloa. Se saatiin Vaasan 
pormestarin Nils Thölbergin välityksellä. Suurin osa sen hinnasta kerättiin talollisilta ja loppuerä suoritettiin 
tervalla, jonka Isak Ryssy otti kuljettaakseen Vaasaan. Kellossa on kirjoitus, josta mm. kävi ilmi, että sen on 
valanut Joh. Mårtensson Tukholmassa v. 1766. V. 1777 hankittiin toinen pienempi kello, joka oli myös 
valmistettu Tukholmassa "Christian Fahlsteinin luona, c. Calsson Berg v. 1777".  

Tapulin katto korjattiin kirkon katon korjauksen yhteydessä v. 1816. Vuonna 1825 tapuli sai ulkopuolelle 
pystylaudoituksen, jolloin alaosaa levennettiin laudoituksella kyynärän verran jokaiselta seinältä. Samana 
vuonna se maalattiin myös punamullalla. 1840-luvulla punaväritys uusittiin. Tapulin punaus uusittiin myös v. 
1872 ja silloin nurkat maalattiin keltaisella ja tapulin luukut valkoisella vesimaalilla.  

Ilmeisesti tapuli on saanut vaakalaudoituksensa ja vaalean värityksensä samoihin aihoihin kuin kirkko v. 1913.  

Tapulin seinässä on kuortanelaisen koristeveistäjä Heikki Mikkilän 1840-luvulla tekemä vaivaispoika. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
015 NURMON KIRKKO
SIUNAUSKAPPELI

Id: 14830
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 015 Nurmon kirkko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: hautakappelit 
Alkup. käyttö: 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
Nyk. käyttö: 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
Ajoitus: 1927-28



Suunnittelija: Mikko Jaskari
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi / mittapuutavara
Vuoraus: alaosassa pysty helmipontti laudoitus, muualla vaakapontti laudoitus
Ulkoväri: harmaaseen taitettu valkoinen, nurkat valkoiset, vuorilaudoituksen helmassa vaalean 

harmaa vaakalista, 1 m korkeudella keskiharmaa vaakalista, listoitukset valkoiset, 
ikkunapuitteet punertavat

Kattomuoto: aumattu harjakatto, keskustornissa kaarikatto
Kate: paanu
Ikkunat: T-karmiset, alaosan puitteessa 4-ruutua molemmin puolin, yläosassa 12 pikkuruutua

Historia:
Vuonna 1919 kirkkoneuvosto ehdotti kirkonkokoukselle uuden hautakappelin rakentamisesta "vanhan ja kovin 
ruman ja tarkoitukseensa sopimattoman" tilalle. Ehdotus hyväksyttiin ja uusi kappeli päätettiin rakentaa ensi 
tilassa. Päätöstä toteuttamaan valittiin erityinen toimikunta, puheenjohtajanaan E.K.Koskimies. Toimikunnalle 
myönnettiin valtuudet hyväksyä piirustukset ja määtäyä kappelin paikka. Hanke kuitenkin viivästyi kirkon 
sähköistyksen ym. kustannusten vuoksi. Vuonna 1924 annetaan vihdoin piirustusten ja kustannusarvion 
laatiminen rakennusmestari Jaakko Hautalan tehtäväksi. Hautalan piirtimestä lähtikin ennen pitkää uuden 
kappelin malli, tiilestä rakennettava ja kirkon muotoja noudatteleva melko upea rakennus. Sen kalleutta ja 
lopullista rakentamispäätöstä jäätiin pohtimaan useiksi vuosiksi. Lopulta suunnitelma hylättiin kalleutensa vuoksi 
ja päädyttiin kirkonisäntä Mikko Jaskarin piirtämään huomattavasti halvempaan ratkaisuun, lautarakenteiseen ja 
pohjaltaan ristinmuotoiseen kappeliin.  

Kesällä v. 1928 valmistui uusi siunauskappeli. Kappeli on ristipohjainen, ääriviivoiltaan paljon kirkkoa 
muistuttava rakennus. Rakennustyöt suorittivat kirvesmiehet Antti Lähdesmäki ja Tuomas Rintala. Maalaustöistä 
huolehti Reino Kuusela. Mainittakoon, että uuden kappelin runkorakenteissa käytettiin osittain vanhan 
talvihaudan honkapuuta. Rakennuskustannukset tekivät kaikkiaan 26 000 markkaa. Kappeli vihittiin 
tarkoitukseensa kirkon 150 vuotisjuhlien yhteydessä 1928. Kappeli oli käytössä vuoteen 1952 saakka, jolloin 
siunaustilaisuudet siirtyivät kirkkoon. Kappelin alle on myöhemmin rakennettu (1960) tilat vainajien säilyttämistä 
varten. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
012 PETÄJÄMÄKI (KATILA)

Id: 18137
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:439
Sijainti: Länsitie 187
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: päärakennus rakennettu 1860-luvulla
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 26.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Vanha kuvaus:
Talouskeskus kotiviljelysten keskellä, maantien varrella, lähellä Nurmon jokea. 8-huoneisen päärakennuksen 
lisäksi pihapiirissä on 18 lehmän navetta, sikala, karjakeittio ja sauna, jotka on tehty sementtitiilistä v. 1924 ja 8 
hevosen talli puusta v. 1915. 

Kuvaus:
Kaksifooninkinen päärakennus sijaitsee Länsitien varrella Nurmon keskustasta tultaessa tien vasemmalla 
puolella viljelysten ympärillä. Loukon tila ja kirkonseutu jäävät tien oikealle puolelle. Pihapiirissä ei sijaitse muita 
vanhoja rakennuksia. Uusi, mutta tyyliin sopiva aitta-varastorakennus sijaitsee päärakennusta vastapäätä. Ja 
muut ulkorakennukset hieman erillään päärakennuksen länsipäädyn puolella viljelysten laidalla. 



Historia:
Myös Petäjämäki on ollut aikoinaan Ala-Loukon torppana. Siellä asui ensimmäisenä Kaaprieli Iisakinpoika siis 
Ala-Loukon isännän Juhon veli. Hänen jälkeensä tuli Juho Kaaprielinpoika. Torpat olivat edullisin vuokraehdoin 
sisaruksille annettuja osuuksia ilman omistusoikeutta. Vanha asuinrakennus on sijainnut nykyisen 
asuinrakennuksen itäpäädyn puolella pihlajien kohdalla.  

Myöhemmin Juho Heikinpoika peri Petäjämäen. Juho Heikinpoika oli perinyt omansa myös kuolleen äitinsä 
osuuden Ala-Loukosta, joten hänellä oli 27/160 manttaalia. Tästä muodostui Petäjämäki-niminen tila, joka 
myytiin Juho Juhonpoika Katilalle (ent. Hakola). Tämä "Katilaanen", Seinäjoen Hakolan talon poika ja Ala-
Katilan vävy oli uudisraivaaja, joka aikoinaan poltti kytöä, laajensi viljelyksiään ja rakensi. Hänen ainoa poikansa 
oli Aukusti Katila, jonka perillisten hallussa Petäjämäki nytkin on osiin jakautuneena.  

Juho Juhonpoika Hakola / Ala-Katila ja Susanna Justiina Iisakintytär Ala-Katila menivät naimisiin v. 1856 ja 
asuivat ensimmäiset vuodet 1857-1858 Seinäjoen Hakolassa. Ensimmäinen ripillekäynti-merkintä Petäjämäen 
tilalla on v. 1859. Vuonna 1867 vaimon isä kuolee ja perhe asuu jo seuraavasta vuodesta lähtien (1868) 
Seinäjoella Ala-Katilassa ollen isäntänä. Viimeinen rv-merkintä Petäjämäellä on 1868. Vuosina 1868-1890 
Petäjämäellä ei näy isäntäväkeä, vaan suuri joukko mitä erilaisempaa palkoillisväkeä. Vasta pojan Antti 
Aukustin muuttaessa asettuu Petäjämäelle pysyvä isäntäväki. 

Arviointi:
Rakennus on asuttuna ja tulee säilymään.  

Rakennus on sekä rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas. Sisätilojen perinteinen 
ulkoasu on muuttunut peruskorjauksen myötä, mutta ulkopuolelta perinteinen asu on säilynyt. 

Lähteet:
Kontiola Raija, tutkimus suvun vaiheista.  
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994 
Nurmon kirja s. 113-115 
Suomen maatilat V, vlta 1932  

Suullista tietoa antanut: Heikki Katila.  
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
012 PETÄJÄMÄKI (KATILA)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
012 PETÄJÄMÄKI (KATILA)
ASUINRAKENNUS



Id: 14851
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 012 Petäjämäki (Katila)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: asuinrakennus rakennettu 1860-luvulla
Suunnittelija: Hatti Hakola
Kerrosluku: 2
Perustus: luonnonkivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus, alaosassa peiterimoitettu pystylaudoitus, välissä profiloitu 

vaakalista
Ulkoväri: keltainen, listat ja ikkunapuitteet valkoiset
Kattomuoto: satula, korkea harjakattoinen kuisti
Kate: käsinsaumattupelti
Ikkunat: T-karmiset

Historia:

Talon on rakennuttanut seinäjokinen Matti Hakola, ostettuaan osan Luokon talosta pojalleen Juhalle, joka otti 
vaimonsa sukunimen Katila. Hakola oli taitava rakentaja ja hänen poikansa osallistuivat rakentamiseen, niin että 
jokaisessa piissä veisti oma poika. Rakennushirret on ostettu Jouppilan vuorelta, Takalan talon metsästä, koska 
omista metsissä ei ollut Matti Hakolan mielestä kyllin lujaa puuta.  

Katilan nykyinen kaksifooninkinen kookas talo on rakennettu 1860-luvulla. Joidenkin tietojen mukaan 
rakennukseen on tehty myös Nurmon ensimmäinen "pärekatto". Pärehöylää ei kuitenkaan tuolloin vielä 
tunnettu, vaan päreet tehtiin puulaikoista vuollen.  

Suomen maatilat kirjassa vuodelta 1932 Petäjämäen 8-huoneisen päärakennuksen sanotaan olevan vuodelta 



1854 ja uusitun vuonna 1897. Kontiolan Raija tutkielmassaan kuitenkin toteaa, että rakennus on rakennettu 
vasta 1860-luvulla. Juho ja Sanna Katila menivät naimisiin v. 1859 ja vasta heidän aikanaan rakennettiin 
nykyinen päärakennus. Hän arvelee että vuosina 1862-63 kaadettiin puut ja v. 1863-64 tehtiin hirsiä ja koottiin 
rakennusta, joten rakennus on ollut valmis v. 1864 tai 1865.  

Rakennukseen on tehty peruskorjaus: piirustukset on vuodelta 1972 ja peruskorjaus oli valmis v. 1974. 
Sisäpinnat on uusittu 1970-luvulla. Ikkunat on uusittu, mutta tehty samalla mallilla kuin vanhat. Rakennus on 
maalattu v. 2003. 

Erityispiirteet:
Komeat profiloidut räystäslistat ja kissanpenkit. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO

Id: 18152
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:412
Sijainti: Kirkkotie 15, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1809-1863 
Ajoitusselite: asuinrak. siirretty 1856 (muutettu useaan otteeseen)
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 14.10.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
koneliiveri
liiverit (traktoritallit)
navetta
pihatupa
puorirakennus
viljamakasiinit

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee kirkkoa vastapäätä Kirkkotien varrella. Pihapiirissä on useita vanhoja rakennuksia, joiden 
ulkoasu on kuitenkin muuttunut tilan tarpeiden mukaan. Loukon komeat viljamakasiinit sijaitsevat Kirkkotien 



varrella rivissä. Pihapiirin eteläpuolella on puistoa. 

Historia:
Loukon tilan vanhin säilynyt tieto on vuoden 1562 kymmenysveroluettelossa, jossa nimeltä mainitaan Pentti 
Louko.  

Vuonna 1728 talon isännäksi tuli Matti Jaakonpoika Louko. Matti Louko on talon omistajaista ensimmäinen, 
jonka elämänvaiheita voidaan useiden säilyneiden asiakirjojen ja ulospäin suuntautuneen toimintansa ansiosta 
seurata.  

Maaliskuussa v. 1769 joukon talo jaettiin kahteen yhtä suureen osaan. Jaossa syntyi Yli-Louko, jonka sai 
lapsista vanhempi Maria Matintytär ja puoliso Yrjänä Antinpoika Yli-Louko. Toinen puoli talosta eli Ala-Louko tuli 
v. 1769 Matti Loukon ainoalle pojalle Iisakki Matinpojalle ja tämän vaimolle Briita Simunantyttärelle, jotka 
kuitenkin jo v. 1786 luovuttivat talonsa pojalleen Juholle ja Antti Antinpojalle.  

Ensimmäinen myynti vieraalle tapahtui 1830-luvun lopulla ja toisen kerran v. 1859, jolloin korkeimman 
tarjouksen teki Östermyran ruukin isäntä G.A. Wasastjerna. Se merkitsi uuden ja erikoisen kauden alkua 
Loukon talon vaiheissa. V. 1862 G.A. Wasastjerna osti myös toisen puolen Ala-Loukosta eli Kauppa-Loukon. 
Vielä vuonna 1866 Wasastjerna osti puolet Yli-Loukosta. Kun Wasastjerna oli ostanut kolme osuutta Loukon 
talosta ja omisti siten 63/160 manttaalia, voidaan hyvin ymmärtää hänen kiinnostuksensa muita Yli-Loukon 
osuuksia kohtaan. Vielä saman vuoden (1866) lopulla ruukinpatruuna omisti 261/320 manttaalia Loukon talosta. 

Östermyran kartanon maataloutta oli Gustaf August Wasastjernan v. 1849 tultua sen omistajaksi laajennettu ja 
kehitetty. Nyt oli Loukostakin tullut osa voimaperäisesti hoidettua suurtilaa, ja se alkoi pian näkyä. 
Ensimmäisenä rakennettiin uusi asuinrakennus. Loukko oli pruukin kartanon ulkotilana ja maatalouden johto 
hoidettiin pruukilta käsin isäntärenkien avustuksella.  

Gustaf Augus Wasastjernan jälkeen tilan omisti ensin hänen serkkunsa Alfred Wasastjerna (1870) ja 
myöhemmin vuodesta 1881 lähtien Alfredin poika Alexander Wasastjerna. Vuonna 1881 nuoren isännän (22-
vuotias) mukana taloon tuli Östermyran meijerikoulusta valmistunut meijerska Maria Perälä, joka sai vastuulleen 
ensin voinvalmistuksen (Loukolla oli oma meijeri) ja sittemmin talon vaativan ja raskaan emännyyden. Pääosan 
näistä kuudesta vuosikymmenestä pysyi talo jokseenkin muuttumattomana. Torppien itsenäistyminen vaikutti 
verraten vähän sekä taloon että talonpitoon ja samaa voidaan sanoa muutamien lohkotilojen tai asuntotonttien 
myynnistä. Rautatie rakennettiin 1800-luvun loppupolella talon maiden halki ja se toi mukanaan entistä 
paremmat liikenneyhteydet.  

Huomattava leikkaus tapahtui v. 1940, kun Loukon talon maille perustettiin pika-asutuksena 14 viljelys- ja kolme 
asuntoviljelystilaa karjalaiselle siirtoväelle. Maata otettiin kaikkiaan 553 ha, josta viljelysmaata oli n. 160 ha.  

Patruunan aika päättyi v. 1943 Alex. Wasastjernan siirryttyä ajasta iäisyyteen. Hän testamenttasi tilan 
tyttärenpojalleen Gustaf Sandelinille, joka yhdisti sekä Wasastjernan että Loukon suvun, sillä äidin äitinsä kautta 
hän on Matti Jaakonpoika Loukon jälkeläinen kahdeksannessa polvessa. 

Arviointi:
Pihapiiri on asuttuna ja rakennukset tulevat säilymään. Navettarakenuksen tulevaisuus on avoin, joko se tullaan 
kunnostamaan konesuojaksi tai sen tilalle tullaan rakentamaan uusi rakennus. Viljamakasiinirivistö on suojeltu 
ulkoasultaan.  

Tilalla on historiallista ja maisemallista arvoa. Viljamakasiinit ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Myös 
navettarakennuksen rakennushistoriallinen arvo kohenisi kunnostuksen myötä. Aittarakennuksien ulkoasu on 
myös perinteinen, vaikka niitä on useasti muutettu. Pihatuvan perinteinen ulkoasu on säilynyt. 

Lähteet:
Nurmon historia I. s.490-496 
Nurmon historia II. s. 25, 66, 139-143 
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994 
Nurmon kirja. s. 103-131, 301  

Suullista tietoa antanut: Jukka Sandelin 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
ASUINRAKENNUS



Id: 14883
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 013 Louko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: siirretty 1856, muutettu 1895, 1950- ja 1960-luvuilla
Suunnittelija: vuoden 1895 muutosten suunnittelijana J. Stenbäck
Kerrosluku: 2
Perustus: lohkokivet, betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: saumattu pelti
Ikkunat: uudet 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:
Ala-Loukon aikaisemman tuparakennuksen tilalle siirrettiin 1859 Seinäjoen Jouppilasta (Herralasta) siellä 
tarpeeton asuinrakennus päärakennukseksi. Se käsitti silloin tuvan, kaksi peräkamaria, porstuan, 
porstuakamarin ja mahdollisesti itäpäädyssä olleen vinttikamarin.  

Asuinrakennus koko suuren muutoksen v. 1895, jolloin se arkkitehti Josef Stenbäckin laatiman suunnitelman 
mukaan sai ns. huvila-tyylisen ulkoasun. Vanhaan pohjalaiseen tupaan tehtiin keskelle poikkilava, joka oli 
alkuperäistä korkeampi. Se antoi siten yläkerrokseen, jossa aikaisemmin oli vain päätykamari, runsaasti 
lisätilaa. Ulkonäkö sai erikoisen leimansa tornirakennelmasta, joka jo nykyisin on poissa sekä avoverannoista 
etelä- ja pohjoissivuilla.  

1950-luvulla torni on purettu ja rakennusta jatkettu pituussuunnassa. 1960-luvulla taloa on jatekettu myös 
pituussuunnassa. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
KONELIIVERI

Id: 15398
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 013 Louko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: varastot 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: kivet
Runko: aitat pitkänyrkkaista hirttä, keskellä lautarakenteinen liiveri
Vuoraus: osittain pystylauta
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtikuitulevyt
Ikkunat: -

Kuvaus:
Kaksi pitkänurkkaista hirsiaittaa on yhdistetty toisiinsa lautarakenteisen koneliiverin avulla 1950-60-luvulla. 
Samoihin aikoihin taakse on tehty keulanalusta. 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
LIIVERIT (TRAKTORITALLIT)



Id: 15397
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 013 Louko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800/1900-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet kivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: -

Historia:
Rakennusta on siirretty ja aukotusta muutettu. Viimeksi se on toiminut traktoritallina. Rakennus on muuten 
hirsirunkoinen, mutta länsipäätyyn on tehty 1950-luvulla lautarakenteinen puulato. Yhdessä ovessa on kyltti, 
jossa on vuosiluku 1867. Itäpäädyssä rakennuksen takana on matala hirsiaitta. Nykyisin rakennus on varastona.
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
NAVETTA



Id: 15395
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 013 Louko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1880-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1, osittain 2
Perustus: ei täytetty
Runko: pitkänurkkainen hirsi, lato lautarakenteinen
Vuoraus: osittain pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula, navetassa harjakattoinen frontoni
Kate: sementtikuitu aaltolevyt
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:
Muututtuaan Östermyran ulkotilaksi Loukko sai myös uuden 60 lehmän navetan. Navetta sijoitettiin aivan 
tuparakennuksen läheisyyteen, jolloin tunkio oli nykyisen viljankuivaamon paikalla. Vuonna 1914 navetta 
siirrettiin pois päärakennuksen porraspäästä nykyiseen paikkaansa ja samalla sitä jatkettiin, lisätilaa tuli 
kymmenen partta ja viisi karsinaa.  
Säiliörehutorni tehtiin navetan kylkeen 1950-luvulla. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
PIHATUPA

Id: 15393
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 013 Louko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: kovalevy ja päällä peiterimat
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili, kuistissa kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset, päätykolmioissa 6-ruutuiset ikkunat

Historia:
Pihan perälle on rakennettu, tilan muututtua Östermyran ulkotilaksi, naispalvelijoita varten toinen tupa, nykyinen 
pihatupa. Pihatupa on ollut alunperin Lylyssä olleen torpan tupa, joka oli jo välillä ollut Kaakkalassa.  

Pihan puolella on ollut kuisti joskus keskellä. Rakennus on hirsirunkoinen päärakennuksen puoleisten kolmen 
ikkunan verran ja viimeisen ikkunan kohdalla on lautarakenteinen laajennus. Rakennuksen huonetilat ovat 
joustaneet työväen asuintarpeisiin. Viimeksi rakennuksessa on ollut kaksi asuntoa. Itäpäädyssä on eteinen ja 
kaksi huonetta ja länsipäädyssä on eteinen, keittiö ja kaksi huonetta. Yläkertaa ei ole koskaan rakennettu 
valmiiksi ja se on hirsipinnalla.  

Rakennuksessa on asunut vuoteen 1994 saakka nainen, joka on ollut päätalossa piikana. Nykyisin rakennus on 
harraste- ja varastotilana. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
PUORIRAKENNUS

Id: 15396
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 013 Louko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luku



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: ladotut kivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: -

Historia:
Aitat ovat peräisin 1800-luvulta. Kaksi aittaa on yhdistetty yhdeksi rakennukseski. Pihanpuolen aitta on ollut 
ruokapuorina ja takana oleva aitta vaatepuorina. Nykyisin rakennukset ovat varastoina. 

Erityispiirteet:
Ruokapuorin seinät ovat liuhalla. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
013 LOUKO
VILJAMAKASIINIT

Vasemmanpuoleinen aitta. 



Keskimmäinen aitta. 

Oikeanpuoleinen aitta. 

Vasemmanpuoleisen aitan komeat räystäslistoitukset. 

Oikeanpuoleisen aitan koristeelliset räystäslistoitukset. 



Oikeanpuoleisen aitan ovi. 

Id: 14884
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 013 Louko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1800-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: laitimmaisissa kivet, keskimmäisessä betoni
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punaiset, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: ei täytetty
Ikkunat: -

Historia:
Kirkonmäellä sijaitsee kolme Loukon tilan vanhaa viljamakasiinia. Melkein kaikki Loukon tilan rakennukset ovat 
siirtyneet paikaltaan ja muuttaneet ulkonäköään yhden tai useamman kerran, mutta kirkonmäen viljamakasiinit 
ovat uhmanneet aikaa ja seisoneet paikallaan. Niiden paksut seinät, hirsilaarit ja parrukatot yhdessä seinien 
välissä olevien kivien kanssa ovat uhmanneet sekä aikaa että varkaita.  

Seurakunnan vaivaispuori, joka nykyisin sijaitsee museoalueella on sijainnut keskimmäisen aitan paikalla. 
Nykyinen keskimmäinen aitta on siirretty neljän aitan aittarivin vasemmalta laidalta vaivaispuorin paikalle. 
Keskimmäisessä aitassa on päätykolmion hirressä vuosiluku 1828. Siirron yhteydessä (1960-luvun lopulla) 
aittaan on valettu betoniset perusteet ja siitä on tehty silloin viljankuivaamo. Molemmat laitimmaiset aitat ovat 
kaksikerroksisia ja niissä on seinistä irti olevat hirsilaarit, jotka täytetään yläkerrasta.  

Laitimmaisia aittoja on käytetty vilja-aittoina viimeksi yli 10 vuotta sitten. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)



Id: 18139
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 6:757
Sijainti: Tepontie 14, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1722-1808 
Ajoitusselite: päärakennus (museo) 1796, muut rakennukset pääasiassa 1800-luvulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
kirkollisten toimitusten huone
kytökämppä
lato
lutti
Museon päärakennus
paapantupa
paja
vaivaismakasiini
varasto-kärryliiveri

Vanha kuvaus:
Pihaan ajettiin aikoinaan komean luttiradin kaariportin kautta. Tuparati, pitkä lutti sekä ulkorakennukset mies- ja 
karjapihoineen muodostivat suljetun ja turvallisen pihapiirin. 

Kuvaus:
Museon pihapiirissä on nykyisin yhteensä 9 rakennusta. Päärakennus (museo) on ainoa rakennus, joka on 
alkuperäisellä paikallaan. Muut rakennukset on siirretty ympäri pitäjää. Museon pihapiiri sijaitsee puustoisella, 
jokeen rajoittuvalla tilalla Tepontien varrella. Pihassa paapantuvan takana on viimesodanaikainen Mäki-Tepon 
kylän asukkaiden sirpalesuoja. 

Historia:

Vanha kanta-Teppo oli ollut varakas. Siinä oli halottaessa yli 20 tynnytinalaa peltoa ja 94 tynnyrinalaa niittyä 
sekä 28 erilaista rakennusta. Kanta-Tepon talo jaettiin kahden vävyn ja talon oman pojan Matti Juhonpojan 
kesken vuonna 1795. Kukin sai kolmanneksen. Näin syntyi Yli-Teppo eli myöhempi Mäki-Teppo joen 
tuntumaan, jonne nuori Matti-isäntä asettui taloksi. Talon emäntä Kaisa Juhontytär oli Yli-Penttilästä. 
Ensimmäinen isäntä kuoli jo 40-vuotiaana vuonna 1809, mutta emäntä vasta 90-vuotiaana vuonna 1862.  

Muutama vuosi isännän kuoleman jälkeen taloon asettui isännäksi vanhimman Susanna-tyttären mies 
Koskelasta, Tuomas Juhonpoika (s.1792). Talon oman pojan Kustaan tultua täysi-ikäiseksi talo puolitettiin 
Tuomaan ja Kustaan kesken vuonna 1823. V. 1840 Kustaa myi talo-osuutensa lapualaiselle Kustaa Leskelälle 
ja siirtyi itse perheineen vaimonsa kotitilalle Yli-Loukoon. Leskelä vuorostaan myi tilan Lapuan Tiistenjoen 
Herman Heikinpoika Paavolalle (1842), jonka sukua Mäki-Tepot ovat.  

Kirkkoväärti Paavolan kuoltua keuhkotautiin vuonna 1865 taloon muutti Maria-tytär ja hänen miehensä Antti 



Heikinpoika. Antti Heikinpoika oli Ala- eli Kauppa-Louon poika, joka oli myynyt (v. 1862) Louon talo-osuutensa 
pruukinpatruuna Wasastjernalle.  

Perhe asettui talon pohjoispään edustupaan. Talon oma Hermanni-poika, Marian nuorempi veli, oli Antti-vävyn 
ohella talon pääasuja ja omistaja. Aviopuoliso Kaisa Juhontytär oli Huumosta. Lautamies-Hermannin jälkeen 
talo jaettiin tasan kahdelle pojalle, Juholle ja Hermannille. Heidän lapsensa ja lapsenlapsensa omistajat 
edelleenkin tilan maita.  

Antti-vävyn ja hänen vaimonsa Marian kuoltua heidän tilaosuutensa myytiin vuonna 1891 Tuomas ja Maria 
Lempolalle, jotka asuivat taloaan vuoteen 1899 saakka. Tämän jälkeen kiinteistö siirtyi J.H. Tepolle, joka 
vuorostaan myi tilan vuonna 1905 V.J. Talvitien vanhemmille. Vuonna 1975 Herman Mäki-Tepon ja Emil 
Talvitien perikunnat lahjoittivat tämän vanhan pohjalaistyylisen Nurmoo Seuralle museotiloiksi. Kunta on 
luovuttanut talon alla olevan tontin seuran käyttöön. 

Arviointi:
Museon pihapiirin rakennukset kuvaavat nurmolaista rakentamista ja ovat siksi rakennushistoriallisesti 
arvokkaita. Pihapiiri on lisäksi maisemallisesti arvokas sijaitessaan näkyvällä paikalla Tepontien varrella. Vanha 
päärakennus on perinteistä rikas: häjyt ovat mellastaneet pihamaalla ja Isoo-Anttikin on yöpynyt erstuvassa.  

Museon kaksikerroksinen päärakennus on huomioitu Nurmon kirkonseudun yhteydessä valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. 

Lähteet:
Nurmon historia II, s. 25  

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994  

Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.  

Takala, Ilkka. Nurmon seurakunnan vaiheita. 1965.  

Suullista tietoa antanut: Aila Yli-Hakola. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
MUSEON PÄÄRAKENNUS



Id: 14853
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ei täytetty 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 323 museot ja taidegalleriat 
Ajoitus: 1796
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: lohkokivi
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, ovet ja päätykolmiot keltaiset, listat ja nurkat valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: 6-ruutuiset

Kuvaus:
Talo on rakennustyyliltään ns. kaksifooninkisten edeltäjä. Aluksi talo oli eteläpäästä puolitoistakerroksinen, 
missä toisessa kerroksessa oli alakerroksen ikkunoiden kohdalla matalat "räystäsklasit". Vain pohjoispää oli 
kaksikerroksinen. Etelä-Pohjanmaalla oli myöhemmin yleisenä tapana korottaa puolitoistakerroksisia 
asuinrakennuksia kaksikerroksksiksi. Räystäätön, tuohikattoinen rakennus salvettiin alhaalta ylospäin leveten 
illoksi, ettei sadevesi päässyt seiniä turmelemaan. Seinät ovat punahonkaa ja muistitiedon mukaan pihapiirin 
ympäristöstä kaadettuja puita. Nykyinen pystyvuoraus on tämän vuosisadan alkukymmeneltä. Yläkerran 
lattiapalkit ovat halaistuista hirrenpuoliskoista veistetyt. Rakennus on myöhemmin museona perusteellisesti 
korjattu; mm. välikatto tiivistetty, tuvan lattia ja huopakate korjattu.  

Rakennuksen alakerrassa on porstua, asuintupa, pieni tupakamari ja edustupa (väentupa), yläkerrassa 
yliporstua, keskellä kamari, eteläpäässä korkeasta asuintuvasta johtuen, avara multikokki sekä pohjoispäässä 
suuri ylistupa, jossa on pidetty mm. häitä ja hautajaisia. Eteläpäässä olevan asuintuvan katto on vanhan Rinta-
Jaskarin tapaan korkeammalla kuin alakerran muiden huoneiden. 

Historia:
Nykyisin museon päärakennuksena toimiva rakennus on rakennettu v. 1796 Mäki-Tepon päärakennukseksi. 
Rakennus on alkuperäisellä paikallaan. Pitkään oli arveltu, että talo on peräisin 1770-luvun lopulta, joka 
osoittautui kuitenkin vääräksi. Muistitiedon mukaan rakentamisvuosi olisi jäänyt vuosisadan vaihteessa 
suoritetun laudoituksen alle. Nurmon VPK:n toimesta saatiinkin vuonna 1984 talon eteläpään kurkihirren alta 
esiin rakentamisvuosi 1796. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
PAAPANTUPA

Id: 14857
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: n. 1900



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: kivet
Runko: hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, ovet keltaiset, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: ei täytetty
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:
Paapantupa on kooltaan noin 7 x 4. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
LUTTI

Id: 14854
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1829



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, ovet keltaiset, nurkat valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Lutti on rakennettu v. 1829. Se on vanha Juurakon lutti Ylijoelta. Lutti on kooltaan noin 9x4. Rakennus on 
siirretty nykyiselle paikalleen v. 1981 ja viimeistelty v. 1983. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN HUONE

Id: 14858
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: kokoontumisrakennukset 
Alkup. käyttö: 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1693



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: jalkarakenne
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: harmaa
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorima huopakate
Ikkunat: -

Historia:
Kirkollisten toimitusten huone ennen v. 1723-27 valmistunutta saarnahuonetta. Rakennus on sijainnut Soinin 
rannassa. Oven oikealla puolella on Nurmon talojen puumerkkejä. Rakennuksesta on tehty dendrogronologinen 
tutkimus, jolla rakennus on saatu ajoitettua vuoteen 1693. Rakennus näkyy ennen isojakoa tehdyssä kartassa.  

Rakennus on kooltaan noin 3,5 x 3,5. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
KYTÖKÄMPPÄ

Id: 14860
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ei täytetty 
Alkup. käyttö: ei täytetty 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: harmaa
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Kytökämppä on Martikkalan luhdalta Prepulanmaalta. Se on siirretty museolle 1978. Kooltaan se on noin 3 x 3. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
LATO

Id: 14861
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ei täytetty 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1769
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: harmaa
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Hemmingin heinälato Alapäästä. Museon lato on ollut ehkä vanha savupirtti ja mahdollisesti Hemmingin suvun 
ikivanha asuinrakennus. Rakennusta on siirretty usein. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
PAJA

Id: 14859
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: pajat/verstaat 
Alkup. käyttö: ei täytetty 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: n. 1800/1900 vaihde
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, ovi keltamultaa
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Lehtisen paja mäen kylästä on yli sata vuotta vanha. Paja on siirretty museolle syksyllä 1992. Se on kooltaan 
noin 3,5 x 4. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
VAIVAISMAKASIINI

Id: 14856
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1858
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, ovet keltaiset, listat valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:

Kirkonmäellä sijainnut entinen "vaivaismakasiini" on vuodelta 1858. Se oli alunperin seurakunnan omistuksessa 
ja se sijaitsi Louon aittojen välissä. Se on siirretty nykyiselle paikalleen v. 1981 ja viimeistelty v. 1983. Aitta on 



kooltaan n. 5 x 5. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)
VARASTO-KÄRRYLIIVERI

Id: 14855
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ei täytetty 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: -
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, ovet keltaiset, listat valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Peltolan liiveri Manunkylästä. Siirretty nykyiselle paikalleen v. 1981 ja viimeistelty 1983. Rakennus on kooltaan 
n. 10,5 x 7. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
054 AINTILA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18140
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 6:242
Sijainti: Alapääntie 47, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus vuodelta 1923
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 10.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Vanha kuvaus:
Tila kuuluu vanhaan Aintilan nahkatehtaan tilaan. G.F. (Kustaa) Hellsten aloitti nahkurin verstaan tällä tilalla v. 
1893. Verstas siirtyi v. 1899 hänen vävynsä Kaarlo (Kalle) Aintilan omistukseen, joka kehitti siitä nahkatehtaan. 
Se sijaitsi jokirannassa kirkkosillan kupeessa. Paikalla oli ollut nahkurinverstas jo ennen Hellsteniä. Kalle Aintila 
hoiti isänsä jälkeen verstasta aina v:een 1966 asti. Rakennus purettiin 1970-luvulla. 

Kuvaus:
Kohde sijaitsee kirkkosillan kupeessa jokirannassa. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi uudempi 
ulkorakennus ja rantaan ollaan rakentamassa rantasaunaa. 

Arviointi:
Rakennus on hyväkuntoinen ja sen perinteinen ulkoasu tullaan säilyttämään.  

Ulkoasultaan perinteisenä säilynyt asuinrakennus 1920-luvun alusta. Harvinainen kattomuoto. Ulkoasun 
tunnistettavuus ja arkkitehtoninen eheys on säilynyt. Kohde on edustava. Maisemallisesti arvokas sijaitessaan 
jokivarressa kirkkosillan kupeessa. Historiallinen: on Aintilan nahkurinverstaan päärakennus. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
054 AINTILA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
054 AINTILA
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14862
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 054 Aintila
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1923



Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus, päädyissä vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: vaalean keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: saumattupelti
Ikkunat: uudet ikkunat, ristijakoiset

Historia:
Rakennusta on alettu suunnittelemaan v. 1921 ja rakennus on ollut valmis v. 1923. Talon katolla olevassa 
viirissä on vuosiluku 1921. Talo on valmistunut nahkuri Aintilan asuinrakennukseksi. Talo on ollut Aintilan 
suvulla vuoteen 1996-97 saakka. Talossa on tehty peruskorjaus v. 1978-79. Talo on nostettu silloin 
betonilaatalle ja vanha rossipohja on hävitetty. 3-pystymuuria on purettu silloin ja alakerran sisäkattoja on 
laskettu noin puolimetriä. Vanhat paneelikatot on jäljellä alaslaskujen alla. Myös ikkunat on uusittu 1970-luvun 
lopulla. Pesuhuone ja sauna on tehty alakertaan pohjoispäätyyn pihanpuolella. Talo tunnetaan paikkakunnalla 
edelleen Aintilana. 

Erityispiirteet:
Erikoinen ja kaunis kattomuoto. Mansardikatto, joka räystäälle tultaessa kaareutuu. 

Lähteet:
Nurmon historia II, s. 242  

Suullista tietoa antaneet: Seppo ja Raija Talvitie 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
054 AINTILA
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
055 PELKOLA

Id: 18200
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 6:135
Sijainti: Tepontie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Tepontien varrella. Pihapiirissä on hirsirunkoinen, pitkä, mansardikattoinen päärakennus ja sitä 
vastapäätä uusi tyyliin sopiva pitkä ulkorakennus. Vanaa mm. navetan ja aitan käsittävä ulkorakennus on 
hajotettu uuden ulkorakennuksen paikalta. Pihan syrjästä on hävitetty aiemmin jo kaksi aittaa. 

Historia:
Tepon numerosta lohkottu. 

Arviointi:
Päärakennus on täysin remontoitu. Ulkoinen hahmo on säilynyt, mutta pinnat uusittu. Ulkopuolella on vanhaa 
vain saumattupeltikatto ja koristeellisesti veistetyt kattotuolienpäät. Rakennus tulee säilymään.  

Rakennus on maisemallisesti merkittävä. Rakennuksella on historiallista arvoa: talossa toiminut puhelinkeskus 
viime sotien jälkeen. 

Lähteet:
Nurmon historia II, s. 410.  

Suullista tietoa antanut: Heino Pentinmäki. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
055 PELKOLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
055 PELKOLA
ASUINRAKENNUS



Id: 14951
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 055 Pelkola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1800-luvun loppu/1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: alaosa vaakaponttilaudoitettu, yläosa peiterimoitettu, päätykolmiot vaaka-

/pystyponttilaudoitus, kuistissa alaosa pystyponttilaudoitettu ja yläosa 
vaakaponttilaudoitettu

Ulkoväri: vaalea keltainen, listat punertavan ruskeat, ikkunapuitteet valkoiset



Kattomuoto: mansardi
Kate: punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat: T-karmiset uuset ikkunat, yläkerran sivukkaissa alkuperäiset 4-ruutuiset ikkunat

Historia:
Marian (os. Martikkala) ja Jalmari Pelkolan talo. Jalmari oli mm. liikemies ja kauppias ja lienee ollut tunnetuin 
nurmolainen ravimies. Tässä talossa toimi puhelinkeskus viime sotien jälkeen siihen saakka, kunnes 
puhelinliikenne automatisoitiin. Talossa on toiminut ilmeisesti myös kauppa.  

Vanhat ikkunat ovat olleet T-karmilliset, yläosa on ollut 3-jakoinen.  

Nykyinen omistaja ostanut talon 1990-luvun alussa. Remonttia tehty oston jälkeen. Piirustukset löytyvät kunnan 
rakennuslupa-arkistosta. Remontin yhteydessä hirsiseinien sisäpinnalta on löytynyt 1800-luvun lopun 
sanomalehtiä. Sisäpinnat on uusittu. Rakennuksen ulkohahmo on pysynyt samanlaisena, mutta vain peltikatto 
on vanhaa. 

Erityispiirteet:
Koristeelliset kattotuolien päät. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
057 TULITIKKU (VANHAINKOTI)

Id: 18154
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 6:30
Sijainti: Tepontie 6, 60550 Nurmo
Tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: 1929-1930
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela



Inventointipvm: 25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
vanhainkoti

Kuvaus:
Rakennus sijaitsee hieman sivussa Tepontieltä jokirannassa puistoisella tontilla. Tepontien ja vanhainkodin 
välissä on Kuusenlahden palvelutalot. Vanhainkodin takana on pieni puinen ja sementtitiilikattoinen 
varastorakennus. 

Historia:
Kunta osti Jalmari Pelkolalta 12 ha suuruisen rintapalstan vanhainkotia varten. Eemeli Pihlajamäeltä ostettiin v. 
1937 lisämaaksi Vainio-Tepon tila, joka oli kooltaan 2,55 ha ja Kustaa Pihlajamäen perikunnalta vuokrattiin v. 
1944 3 ha peltoa. Näin kunnalliskodin viljelysala oli enimmillään lähes 20 ha. Ennen kunnalliskotia paikalla toimi 
ainakin vuodesta 1908 lähtien tulitikkutehdas ja jossain vaiheessa myös naulatehdas. 

Arviointi:
Rakennus on hyväkuntoinen, käytössä ja tulee säilymään.  

Rakennuksessa on piirteitä 1920-luvun klassismista: päätykolmioiden lunetti-ikkunat, sisäänkäyntien pylväiköt ja 
ikkunoiden päällyskoristelut. Rakennuksen rakennushistoriallinen arvo on säilynyt. Historiallinen: ensimmäinen 
vanhainkoti Nurmossa. 

Lähteet:
Nurmon historia II. s. 598-601 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
057 TULITIKKU (VANHAINKOTI)

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
057 TULITIKKU (VANHAINKOTI)
VANHAINKOTI



Id: 14885
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 057 Tulitikku (Vanhainkoti)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: laitosrakennukset 
Alkup. käyttö: 221 vanhainkodit 
Nyk. käyttö: 221 vanhainkodit 
Ajoitus: 1929-30
Suunnittelija: oululainen J. Karvonen
Kerrosluku: (1/2) 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: savitiili
Vuoraus: sileä rappaus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen konesaumattu pelti



Ikkunat: ristikarmilliset

Kuvaus:
Rakennus edustaa pelkistettyä 1920-luvun klassismia: lunetti-ikkunat, sisäänkäyntien pelkistetyt pylväät, 
ikkunanpäällys koristelut. Sileä rappaus tiilipinnalla, väritys keltainen. Räystäiden alla ja päätykolmioissa tiilet on 
porrastettu. Päätykolmioihin kääntyvät sivuräystäät ns. kissanpenkkeinä, tiilet on niissä porrastettu. Ikkunat on 
ristikarmilliset. Keskiosassa rakennusta on jäljellä alkuperäisiä puukarmisia ikkunoita. Rakennuksen 
pohjoispään laajennus on tehty jälkeenpäin matalana tiilirunkoisena osana. 

Historia:
Vanhainkodin rakentamista alettiin puuhata syksyllä 1928. Aukusti Martikkala, Mikko Jaskari, Aleksi Hemminki, 
Juho Niemistö ja Juho Ala-Kalistaja saivat valtuudet hankkia piirustukset ja toimia rakennuslautakuntana. 
Valtuusto hyväksyi tammikuussa 1929 oululaisen J. Karvosen laatimat piirustukset. Niiden mukaan 2-
kerroksinen päärakennus tehtiin tiilestä ja varustettiin keskuslämmityksellä. Vanhainkoti oli suunniteltu 26-28 
hoidokille. Rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa seuraavana kesänä tekemällä kivijalka ja betoninen kellarikerros, 
johon tehtäisiin pannuhuoneen ja puuvaraston lisäksi sauna, pesuhuone ja varastotiloja. Kun piirustuksille 
saatiin lopulta sosiaaliministeriön vahvistus, Uudenkaupungin Sementtivalimo Oy ryhtyi tekemään 
päärakennusta punaisesta tiilestä syyskuussa 1929. Siihen tehtiin 20 huonetta, joista 10 oli tarkoitettu kahdelle 
ja 2 huonetta kolmelle hoidokille. Muut huoneet varattiin kansliaksi, henkilökunnan asunnoiksi, keittiöksi, 
päivähuoneeksi sekä ruokasaliksi, joka oli samalla juhlatila. Rakennukseen ei tehty erillistä osastoa 
mielisairaille, vaikka siihen olisi ollut tarvetta.  

Työt edistyivät nopeasti, joten jo helmikuussa 1930 tehtiin päärakennuksen katto ja maaliskuussa 
keskuslämmitys. Johtajan ja hoitajien asunnot sijoitettiin toiseen kerrokseen. Lopputarkastus pidettiin 27.8.1930. 
Samana syksynä tehtiin kunnalliskodille tie. Johtajan tehtävään valittiin syksyllä 1930 Raakel Rajala 
Jalasjärveltä ja työnjohtajaksi Valde Rajala. Taloon ryhdyttiin ottamaan hoidokkeja joulukuun alussa. Niiden 
määrä nousi vuodenvaihteessa 15:een. Samaan aikaan pidettiin vihkiäisjuhla. 

Erityispiirteet:
Päätykolmioissa lunetti-ikkunat. Sisäänkäyntien pylväät. Ikkunoiden päällyskolmiot. 

Lähteet:
Nurmon historia II. s.598-601 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
058 MEIJERITONTTI

Id: 18116
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:506
Sijainti: Kirkkotie 10
Tyyppi: ei määritelty 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: Meijerin rakentaminen on aloitettu v.1944.
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela

Kohteen sisältämät rakennukset:
meijeri

Historia:
Osuusmeijerin perustamista kirkolle alettiin pohtia talvella 1922-23, mutta ajatuksesta luovuttiin ja ostettiin 
Grunderin meijeri keväällä 1923. Ensimmäinen osuusmeijeri kuului alapääläisille. Sen toiminta aloitettiin 
15.5.1923. Teholtaan se oli niin pieni, ettei se olisi pystynyt käsittelemään pitäjän koko maitomäärää.  

Meijerin siirtämistä lähemmäs asemaa alettiin pohtia taas v. 1927, mutta siihen ei oltu vieläkään valmiita. Koska 
Alapäässä sijaitsevan meijerin korjaustyöt olivat ajankohtaisia, keskusteltiin taas v. 1937-39 sen siirtämisestä 
aseman lähelle. Samalla uskottiin saatavan uusia maidonlähettäjiä Keski-Nurmosta saakka.  

Keväällä 1939 valittiin siirtoa valmistelemaan toimikunta. Ongelmia tuotti kuitenkin löytä sellainen paikka, josta 
saataisiin kunnollista vettä. Kunta oli valmis myymään meijerille tontin vanhainkodin maista. Sodan takia 
siirrosta luovuttiin toistaiseksi.  

Sattuma puuttui peliin heinäkuussa 1943, kun salama sytytti Alapään meijerin palamaan. Näin meijerin 
rakentaminen tuli pakolliseksi ja samalla siirto uuteen paikkaan kirkon ja aseman välille saattoi tapahtua 
luontevasti. Jääkäriluutnantti J.E. Mäen leskeltä Meeriltä (os. Katila) ostettiin 6.8.1943 puolen hehtaarin tontti. 
Myöhemmin ostettiin saman verran lisää Gustav Sandelinilta (Loukon talon isäntä). Osuuskunta päätti 
22.11.1943 ryhtyä rakentamaan ostetulle tontille. Aiemmin tontilla oli jo toiminut pieni Katilan meijeri. 

Lähteet:
Nurmon historia II, s. 262-266 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
058 MEIJERITONTTI
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
058 MEIJERITONTTI
MEIJERI

Id: 14831
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 058 Meijeritontti
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: meijerit 
Alkup. käyttö: ei täytetty 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1944-1945
Suunnittelija: Fr. Rekola
Kerrosluku: 2
Perustus: betoni
Runko: savitiili
Vuoraus: sileärappaus
Ulkoväri: keltainen
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: ei täytetty

Kuvaus:
Vanha, kaksikerroksinen, rapattu meijerirakennus sijaitsee Kirkkotien varrella tien suuntaisesti asuintonttien 
ympäröimänä. 



Historia:
Osuusmeijerin rakentamiseen ryhtyttiin vuosen 1944 alkupuolella. Meijeristä pyrittiin tekemään ajanmukainen 
keskuslämmityksineen kaikkineen. Fr. Rekola laati piirustukset Jalasjärven Keskikylän meijerin piirustusten 
pohjalta. Rakennuksesta tehtiin 2-kerroksinen ja se muurattiin punatiilestä. Alakertaan sijoitettiin meijeritilat ja 
maitomyymälä sekä yläkertaan konttoritiloja ja henkilökunnan asuntoja. Kun saatiin rakennuslupa, tarvikkeiden 
hankkiminen tuli mahdolliseksi. J. Kujanpää urakoi rakennustyön, mutta sota-aika hidasti töitä. Koneet jouduttiin 
hankkimaan vanhoina: höyrykone Laihian, kirnu Jalasjärven Hirvijärven sekä separaattori ja vastaanottosäiliö 
Liedon Osuusmeijeriltä. Meijeri aloitti toimintansa uudessa paikassa 13.8.1945. Koneisto oli tarkoitettu 
väliaikaiseksi, joten se jouduttiin pian sotien jälkeen uusimaan.  

Hyvälaatuisen veden saaminen meijerin käyttöön tuotti uudessa paikassa vaikeuksia. Tontilla olevan kaivon vesi 
oli rautapitoista, ja siksi jouduttiin käyttämään jokivettä huuhtelu- ja talousvetenä: vesijohtohan rakennettiin 
kirkolle vasta 1950-luvulla. Metsiä ei meijeri omistanut, joten tarpeellinen polttopuu joudutiin ostamaan.  

Nimi muutettiin vuosien 1953-54 vaihteessa Nurmon Osuusmeijeriksi.  

Rakennukseen on tehty pintaremonttia ja väliseinä jakoja on muutettu yläkerrassa niin, että nykyisin siellä on 
kaksi asuinhuoneistoa, kun ennen siellä oli neljä. Rakennus on maalattu ja ikkunat uusittu vanhojen mallien 
mukaan. 

Arviointi:
Meijerirakennuksen tulevaisuus on avoin. Yläkerta on nykyisin asuttuna ja alakerrassa on varastotilaa. Rappaus 
on irronnut paikkapaikoin, mutta muuten rakennus näyttää ryhdikkäältä ja sen kate on kunnossa.  

Rakennus on historiallisesti merkittävä esimerkki sota-aikana rakennetusta suuresta tiilisestä 
meijerirakennuksesta, jonka tekemiseen on osallistunut myös kökkäporukkaa. Rakennuksen ulkoinen hahmo on 
säilynyt. Maisemallinen arvo perustuu sen sijaintiin Kirkkotien varrella. 

Lähteet:
Nurmon historia II, s. 262-266 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 MAIJALA

Id: 18471
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:168
Sijainti: Kirkkotie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1950-luvun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Kirkkotien varrella vanhan Meijerirakennuksen viereisellä tontilla. Pihapiirissä on v. 1955 
rakennettu asuinrakennus ja sitä vastapäätä on 1950-luvun ulkorakennus, jossa on ollut sauna, autotalli ja 
puuvaja. Pihapiiriä ympäröi tiheä pensasaita. 

Historia:
Tontti on lohkottu Loukon tilan maista. 

Arviointi:
Pihapiiri on asuttuna ja rakennukset tulevat säilymään. Asuinrakennus edustaa 1950-luvun puolivälin 
puolitoistakerroksista asuinrakentamista. Sen perinteinen ulkoasu on säilynyt ikkunamuutoksia lukuun 
ottamatta. Sillä on vähäista rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 MAIJALA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 MAIJALA
ASUINRAKENNUS

Id: 15355
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 156 Maijala
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1955
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterima
Ulkoväri: keltainen, oranssinruskeat listat
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: tuuletusritilälliset ikkunat, kuistissa alkuperäiset 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 KAISALA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18472
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:170
Sijainti: Neuvoksentie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1959
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Neuvoksentien ja Kirkkotien risteyksen tuntumassa. Pihapiirissä on v. 1959 rakennettu 
asuinrakennus ja sitä vastapäätä hieman uudempi ulkorakennus. 

Arviointi:
Pihapiiri on asuttuna. Asuinrakennus on rakennushistoriallisesti merkittävä. Se edustaa hyvin perinteistä 1950-
luvun lopun asuinrakentamista, joka eroaa merkittävästi mataluudellaan vielä 1950-luvun puolivälin 
puolitoistakerroksisista asuinrakennuksista. Pihapiiri muodostaa maisemallisen kokonaisuuden. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 KAISALA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 KAISALA
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15356
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 156 Kaisala
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1959
Suunnittelija: -
Kerrosluku: (1/2) 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: valkoinen, vaalean siniset listoitukset, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 RAUHALA

Id: 18117
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:164
Sijainti: Neuvoksentie 3
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1955, ulkorakennus 1957-58
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Historia:
Tontti on ostettu 1950-luvun puolivälin jälkeen Mäen Meeriltä (os. Katila), jonka omistuksessa Katilan tilan 
ulkopalsta oli. Ensimmäisen Loukon tilan (Ala-Louko) päärakennus on ilmeisesti ollut juuri tällä tontilla 1700-
luvulla. Talon perustuksia on tiettävästi löytynyt tontilta. Loukosta on myöhemmin erotettu Katila omaksi 
tilakseen. Tontin on ostanut Mauno Lehtinen asuintontikseen. Vuonna 1955 valmistui tontille 
rintamamiestyyppinen asuinrakennus ja vuosina 1957-58 ulkorakennus. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 RAUHALA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
156 RAUHALA
ASUINRAKENNUS

Id: 14832
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 156 Rauhala
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1955
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 1/2
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, ruskeat listoitukset, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: musta pelti
Ikkunat: uudet, 2-ruutuiset tuuletusikkunalliset

Kuvaus:
Alakertaan rakennettiin alunperin kolme huonetta. 



Historia:
Asuinrakennus on rintamamiestyyppinen ja sen piirustukset on laatinut Seinäjoella sijainnut toimisto. Mauno 
Lehtinen on rakennuttanut talon Lauri Takalan kirvesmiesporukalla v. 1955. Lauri Takalan porukka oli tunnettu 
hyvin hoidetusta rakennustyöstään ja hän on rakentanutkin Nurmossa useampia rakennuksia. 
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 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

KESKUSTA

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
17 Toivola vanha apteekki, ns, Terijoen huvila ? x ? x ? m p p

11 Hietamäki (Jaskari) päärakennus x x x ? p p p

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
59 Pankki päärak: kauppa 1800-l loppu - 1915, säästöpankki 1915-56 x x p p

61 Rautatiealue (Viljavarasto) ent. viljavarasto x x x x p p p

129 Penttilä as.rak. 1927 (Keskustien aluekokonaisuus) ? x x x p p

129 Ranta as.rak. 1928 (Keskustien aluekokonaisuus) ? x x x x p p

155 Nurmoila ent. osuuspankin talo 1953 x x x p p p

155 Risku ent. kauppatalo 1958 x x x p p p

154 Säästölehto ent. säästöpankin talo 1956 x x ? p p p

128 Vuorensivu Edust. 50-l alkup. pihap. (Keskustien aluekok.) x x x x x p p p

128 Rauhala as.rak. 1952-53 (Keskustien aluekokonaisuus) x x ? p

79 Perkiö as.rak. 1935-36 perusk. ja jatkettu 90-l., navetta -36, sauna -39 x x x p p

80 Metsikkö vanha asuinrakennus x p p

153 Sorvisto as.rak. 1952, ulkorak. 1954 x x x x p p

88 Mäki-Hakola as.rak. 1950 x ? p p

150 Valkeavuorentie 10 pihapiiri 1950-luku? x x x p p

152 Kansakoulun alue / Ala-aste koulurakennus 1955, myöhempiä laajennuksia x x x ? p p p

152 Vuoritie as.rak. 1947, saunrarak. 1940-luku, maakellari 1886 x x x p p p

152 Apu kehitysvammaisten asuntola 1959, piharakennus x x ? p p

151 Hongikko 1940-luvun lopun pihapiiri, sr ? x x x x x p p p

151 Käpymäki as.rak. 1936-37, laajennettu, ulkorak. ja maakellari x x x p p

136 Kivimäki as.rak. 1938 x x ? p ?

137 Koti as.rak. 1930, jatkettu 2000-01, ulkorak. 1900-l. alkupuoli x x p ?

91 Rantamäki as.rak. n. 1900 x x x x p p p

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         
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Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

Muut rakennukset/pihapiirit
83 Korkeamäki as.rak. 1952 x

82 Kannikko as.rak. 1940, lisäsiipi x p ?

83 Mutkala as.rak. 1940-luvun puoliväli ?

84 Hukkala as.rak. 1952, Kirveskujan aluekokonaisuus x x p

85 Ritala as.rak 1958, Kirveskujan aluekokonaisuus x x p

85 Kallio as.rak. 1950-luku, Kirveskujan aluekokonaisuus x x p

87 Soini as.rak. n. 1953, Kirveskujan aluekokonaisuus x x p

86 Uusipelto as.rak. 1950-luvun loppu (Kirveskujan aluekokonaisuus) x

87 Yliteppo as.rak. 1950-luku (Kirveskujan aluekokonaisuus) x

149 Yläpelto as.rak. 1952, jatkettu 1987, ulkorak. 1950-luku x x p p

89 Mäkikallio

128 Ratapelto as.rak. 1950, jatkettu (Keskustien aluekokonaisuus) x x p

128 Juusela as.rak. 1952 (Keskustien aluekokonaisuus) x x ? p

128 Mikkola as.rak. 1950, lisäsiipi, (Keskustien aluekokonaisuus) x

129 Kultti as.rak. 1920-l. loppu, laajennettu 1940, 2000 (Keskust. aluekok.) x x p

129 Jaakkola as.rak. 1940-luku (Keskustien aluekokonaisuus) x x p

129 Alapiha as.rak. ja ulkorak. 1950-luku (Keskustien aluekokonaisuus) x x p

90 Tapiola muuttunut ulkoasultaan x

151 Alanko as.rak. 1952 x p

151 Perämäki as.rak. 1934, lisäsiipi x p

60 Ruohoniemi asuinrakennus n. 1935

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)

Hietamäen päärakennus, tienpuolen julkisivu. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 16878
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Sijainti: Länsitie 5, 60550 NURMO
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: päärakennuksessa vuoden 1906 ulkoasu, piharakennukset 1900-luvun alusta 1950-

luvulle
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 21.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
kaivohuone
kuoppa
navetta-talli-heinälato
paapantupa
pienasumus
päärakennus
savusauna
talousrakennus

Kuvaus:
Tila sijaitsee Kantatie 67:n ja Länsitien risteyksen läheisyydessä suojaisan puuston ympäröimänä. Osa 
päärakennusta näkyy tielle, mutta muut rakennukset sijaitsevat pihapiirin suojassa. Pihapiirin rakennukset ovat 
pääasiassa 1900-luvun alusta. Mansardikattoinen kookas päärakennus, kaksi pienempää asuinrakennusta, 
hirsirunkoinen talli-navetta, kaivohuone ja maakellari. Päärakennusta vastapäätä on 1950-luvulla rakennettu 
talousrakennus ja päärakennuksen kantatien puolimmaisessa päädyssä puiden siimeksessä lautarakenteinen 
traktoritalli. Kauempana pihapiiristä metsän ympäröimänä on savusauna. 

Historia:

Hietamäen tilan perustamisvuosi ei ole tiedossa. Tila on aikoinaan erotettu Ihamäen tilasta (nyk. Ala-Penttilä, 
sijainnut kantatie 67 toisella puolella). Antti Penttilä ja hänen sukunsa on omistanut Ihamäen tilaa ja taloa. 
Suvun kahden pojan kesken on jaettu tilaa ja näin Hietamäen tila on saanut alkunsa. Ihamäestä erotettu 
Hietamäen tila oli 3 kertaa pienempi kuin Ihamäen päätila.  

Hietamäki-nimen tila on, omistajan Osmo Jaskarin, mukaan saanut siitä kun tilan paikalla on ollut hiekkapitoista 
maata. Tilan paikalta on otettu maata mm. Kouraan kulkevan maantien rakennustöihin.  



Tila on kuulunut nykyisen omistajan suvulle vuodesta 1904 lähtien. Sen isäntänä oli vuodesta 1904 lähtien Juho 
Latikka puolisonsa Wilhelmiina Latikan kanssa. Vuosina 1927-52 omistajana oli Juho Latikan perikunta, jonka 
jälkeen omistajaksi tuli suvusta Emmi Jaskari (os. Latikka.) miehensä Aleksanteri Jaskarin kanssa. Tila jaettiin 
myöhemmin poikien Osmon ja Oivan kesken, jolloin Osmolle tuli Hietamäen tila rakennuksineen ja Oivalle, joka 
asui Amerikassa, Sydänmaan metsäpalsta.  

Pihapiirin vanhoista rakennuksista pääosan on rakentanut Juho Latikka. Juho on ollut 1900-luvun alussa kolmen 
vuoden ajan Amerikassa tienaamassa talorahoja kuparikaivoksessa. Tultuaan Suomeen noin v. 1905, hän alkoi 
vähitellen pääasiassa itse rakentaa nykyistä päärakennusta, talli- ja navettarakennusta ja vielä vähän 
myöhemmin ns. paapan tupaa.  

Hietamäen tilalla on ollut yksi torppa, joka on sijainnut nykyisen Miilumäen paikalla. Torppa on ollut sotilastorppa 
ja se on itsenäistynyt luultavasti 1920-luvulla. 

Arviointi:
Pihapiirin rakennuksia on pidetty kunnossa ja ne tullaan säilyttämään. Tarkoitus olisi, että lapset ja lapsenlapset 
jatkaisivat tilan ylläpitoa. Tila on nykyisin osan vuodesta (yli puolet) asuttuna. Peruslämpö pidetään yllä koko 
ajan. Rakennusten perustukset ja katteet ovat kunnossa.  

Tilan rakennukset muodostavat yhtenäisen pihapiirikokonaisuuden. Sen rakennukset ovat säilyttäneet hyvin 
perinteisen ulkoasun ja ovat siksi rakennushistoriallisesti merkittäviä. Päärakennus on saanut tyylivaikutteita 
amerikkalaisen ranchin päärakennuksesta. Tilan historiallinen merkitys perustuu amerikan siirtolaisen 
paluuseen ja sotiemme aikaiseen karjalan siirtolaisten asuttamiseen. Pihapiiri muodostaa myös oman 
maisemallisen kokonaisuuden. 

Lähteet:
Suuri maatilakirja VI, 1967  

Haastateltavat: Osmo Jaskari 21.7.2004 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
PÄÄRAKENNUS

Hietamäen päärakennuksen pihasivu. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: kesä 2004

Hietamäen päärakennus. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Hietämäki päärakennus, tienpuolen julkisivu. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Hietamäki päärakennus, tienpuolen julkisivu. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14802
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1906
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: alaosa: pysty helmiponttilaudoitus, yläosa: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: vaalean keltainen (kerma)
Kattomuoto: mansardi
Kate: käsinsaumattu pelti
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:
Nykyisen päärakennuksen paikalla on ilmeisesti ollut jo aikaisemmin pieni hirsirunkoinen asuinrakennus. 
Vanhassa asuinrakennuksessa on ollut tupa ja kamari ja se on rakennettu noin v.1810. Rakennusta on 
myöhemmin laajennettu ovikamarilla ja porstualla. Nykyisen muodon päärakennus sai arvioiden mukaan v. 
1906, kun Juho Latikka laajensi taloa päätykamarilla ja kuistilla ja varusti sen Amerikasta tuodun mallin 
mukaisesti mansardikatolla. 

Erityispiirteet:
Mansardikatto. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
PAAPANTUPA

Vasemmalla paapantupa, keskellä pienasumus ja takana 
kaivohuone pääräkennukselta päin kuvattuna. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Paapantupa, päärakennuksen puoleinen pääty. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Paapantupa. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Paapantupa eteisen puolelta. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14804
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: n. 1917
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivi
Runko: pitkänurkkainen hirsi, eteisosassa lautarunko
Vuoraus: eteisosassa pystylauta, päätykolmiot peiterimoitettu
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, kellertävä ovi
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 6-ruutuiset, eteisessä ja oven päällä 2-jakoiset yläikkunat

Kuvaus:
Hirsirunkoisessa paapantuvassa on kaksi samankokoista huonetta, tupa ja kamari. Yläkerrassa on säilytystilaa. 
Tuvassa on muurattu uuni ja kamarissa pystymuuri. Rakennuksen etusivulla on koko rakennusrungon kattava 
pitkä lautarakenteinen eteinen, josta on käynti tupaan. 

Historia:
Paapantupa on rakennettu omistajan arvion mukaan vuoden 1917 tienoilla. Rakennus rakennettiin alunperin 
vanhemmalle polvelle asuinrakennukseksi. Vanhempi polvi ei kuitenkaan yhdessä koskaan asuneet tässä 
rakennuksessa, vaan ainoastaan mumma, Wilhelmiina Latikka, on asunut siinä jonkin aikaa, kunnes muutti 
takaisin päärakennukseen. Sodan aikana tilalle sijoitetut siirtolaiset saivat rakennuksesta majapaikan. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
PIENASUMUS

Pienasumus päärakennukselta päin kuvattuna. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Pienasumus. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Pienasumus 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14805
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1927-1940-luvun alkuvuosien välillä



Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: hirsirungon osalla lohkokivet, muualla nurkkakivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi, kuistiosat lautarakenteisia
Vuoraus: sivuosan kuistissa peiterimoitettu pystylaudoitus, takaosan kuistissa vaakapanelointi
Ulkoväri: punamulta, listoitukset ja ikkunapuitteet vaalean keltaiset
Kattomuoto: satula
Kate: käsinsaumattu peltikate
Ikkunat: 4-ruutuiset

Kuvaus:
Rakennuksen alakerrassa on tupa ja kamari ja yläkerrassa on yksi kamari. Tuvassa on muurattu takka ja 
kamareissa on pystymuurit. 

Historia:
Pienen hirsirunkoisen rakennuksen Wilhelmiina Latikka on rakennuttanut alunperin pieneksi 
navettarakennukseksi. Rakennus muutettiin kuitenkin heti valmistuttuaan asuinkäyttöön. Rakennus rakennettiin 
alajärveläisten työmiesten voimin Wilhelmiinan toiveiden mukaan. Rakennuksen tekoaika ajoittuu ilmeisesti 
vuoden 1927 ja 1940-luvun alkuvuosien välille, koska rakennuttajana toimi Juho Latikan (k. 1927) leski 
Wilhelmiina ja sota-aikana rakennukseen sijoitettiin siirtolaisia. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
SAVUSAUNA

Metsän siimeksessä sijaitseva savusauna. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14806
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: takaosan hirressä vuosiluku 1752
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet, lautaosassa nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: lautaosassa pystylauta
Ulkoväri: haalistunut punamulta, valkoiset nurkat
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: ei täytetty

Kuvaus:
Ulkopuolella takaseinän hirressä on vuosiluku 1752. Onko sauna rakennettu silloin nykyselle paikalleen vai onko 
se siirretty jostakin myöhemmin ei ole enää tiedossa. Saunassa on ollut aluksi vain pelkät lankut lattialla, mutta 
Juho Latikka on tehnyt siihen sementtilattian. Saunaan kuljetaan lautarakenteisen eteistilan kautta. 
Varsinaisessa savusaunassa on kiviuuni oikean sivun etunurkassa ja lauteet vasemmalla sivulla. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
TALOUSRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Päärakennuksen puoleinen julkisivu. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14809
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: talousrakennukset 
Alkup. käyttö: 941 talousrakennukset 
Nyk. käyttö: 941 talousrakennukset 
Ajoitus: 1952
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1, viljaliiterin ja autotallin osalla toinen kerros
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: ei täytetty

Historia:

Päärakennusta vastapäätä on vuonna 1952 rakennettu talousrakennus. Rakennuksessa on vasemmalta 
oikealle lueteltuna puuliiteri, peräkärryliiveri, viljaliiteri, autotalli ja oikeassa päässä on ollut pukuhuone tuvan 



puolella, keskellä pesuhuone ja takana sauna. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
NAVETTA-TALLI-HEINÄLATO

Hirsirunkoisessa osassa on tallin pääty. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Talli. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Talli vasemmalla, heinälato oikealla. Pihapuolen julkisivu.
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Heinälato vasemmalla, hirsinen navetta keskellä, puimala 



ja olkilato vasemmassa päässä. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14803
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: n. 1910
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivi
Runko: pitkänurkkainen hirsi, osassa rakennusta lautarunko
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: navetassa 4-ruutuiset, tallissa 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:
Vuoden 1910 tienoilla on rakennettu 6-lehmän hirsirunkoinen sisäpinnaltaan tiilivuorattu ja rapattu 
navettarakennus. Saman rakennuksen yhteydessä on hirsirunkoinen 4-hevosen talli ja heinälato. Rakennusta 
on vielä jatkettu puimalalla v. 1952, kun vanha pihapiirin reunassa oleva riihi on palanut. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
KUOPPA

Kuoppa, päärakennuksen puoleinen pääty. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: kesä 2004

Rakennukset oikealta vasemmalle: kuoppa, paapantupa, 
pienasumus ja kaivohuone. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14808
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: varastot 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: n. 1915
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: kivet
Runko: muuratut kivet ja tiili
Vuoraus: osittain irtokivet
Ulkoväri: ei täytetty
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: ei täytetty

Kuvaus:

Kuopan etuseinä on muurattu tiilistä, mutta muut sisäseinät on tehty muuratuista kivistä ja ulkopuolella on 
irtokivet. Sisäkatossa on vaakatasossa 7-8 kivipaasia, jotka on tuotu talvella Peräseinäjoelta hevosella yksi 



kerrallaan. Kuopassa on puinen tuuletushormi. 

Historia:
Vuoden 1915 tienoilla tehdyn kuopan (kellari) on rakentanut Juho Latikka. Kuoppa sijaitsi ensin joen rannassa, 
josta se katon lahotessa siirrettiin pihapiiriin. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
011 HIETAMÄKI (JASKARI)
KAIVOHUONE

Kaivohuone, joka nykyisin on mehiläishuoneena. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Pihan reunalla sijaitseva kaivohuone. 
Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14807
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 011 Hietamäki (Jaskari)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: muut 
Alkup. käyttö: 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: siirretty pihaan n. 1960
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: nurkat laudoitettu
Ulkoväri: punamulta, valkoiset nurkat ja ovilistat
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Hirsinen kaivohuone on siirretty pihaan vuoden 1960 tienoilla. Alunperin se sijaitsi tien vieressä ja oli kaivon 
suojana. Nykyisin rakennusta käytetään mehiläishuoneena. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
017 TOIVOLA

Id: 18138
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 94:1
Sijainti: Vuoritie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: siirretty nykyiselle paikalle n. 1920-22
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus (vanha apteekki)

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee korkealla kuivalla männikkömäellä kunnan keskustaajamassa asemakaava-alueella. Kookkaan 
mansardikattoisen päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on kaksi ulkorakennusta. 

Historia:
Aluksi rakennus sijoitettiin Pappilalta vuokratulle maalle, josta myöhemmin tuli oma tilansa. 

Arviointi:
Rakennus on sekä rakennushistoriallisesti, historiallisesti että maisemallisesti arvokas. Perinteinen ulkoasu on 
säilynyt kauniine lasikuistineen. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla keskustaajamassa. Historiallinen arvo: 
Apteekki sijainnut tässä rakennuksessa yli 50 vuotta. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
017 TOIVOLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
017 TOIVOLA
ASUINRAKENNUS (VANHA APTEEKKI)





Id: 14852
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 017 Toivola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: siirretty nykyiselle paikalle n. 1920-1922
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus, päätykolmiossa osittain pystyponttilaudoitus
Ulkoväri: vaalea beige
Kattomuoto: mansardi
Kate: saumattu pelti
Ikkunat: uudet T-karmiset ikkunat

Vanha kuvaus:
Piirilääkärin tarkistuspöytäkirjassa 17.4.1923 apteekkarille kuuluvia tiloja (3 huonetta) kuvataan näin:  

Apteekkihuone 6x6m, jossa on kolme akkunaa lähteen ja yksi pohjoiseen, vaikuttaa suurelta ja valoisalta. Seinät 
on toistaiseksi katettu seinäpahvilla. Paneelikatto on öljytty ja lattialankut. Sisustus ei ole täysin valmis. Seinille 
järjestetyt hyllyt on petäjäiset, jotka aiotaan petsata ja puunata pähkinäpuun väriseksi. Purkit ovat osaksi 
porsliinista, kuitenkin suurimmaksi osaksi oranssin värisestä lasista. Jokaisessa purkissa on valkoinen nimilappu 
paperista mustine painokirjaimineen...  

Varastohuoneessa 4,5 x 3,5 on yksi ikkuna länteen päin.  

Laboratorio ja pesuhuone, yksi akkuna itäänpäin, on varastohuoneen kokoinen. Siinä on pieni keittiö-uuni.  

Ulkohuoneitten joukossa on aika suuri makasiini, mutta se ei ole vielä aivan valmis. Kesän tultua laitetaan 
pihalle suuri kaksiosainen sementeerattu kellari. 

Historia:
Rakennus on sijainnut alunperin Terijoella (Kellomäellä), jossa se on toiminut ilmeisesti joidenkin pietarilaisten 
kesähuvilana. 1920-1922 rakennus siirrettiin purettuna ja merkittynä Nurmoon, Pappilalta vuokratulle nykyiselle 
paikalle.  

Ilmajoen apteekkari K.E. Möller piti pitäjässä vähän aikaa vuoden 1920 paikkeilla sivuapteekkia, joten sen 
palveluksiin totuttiin ja vuonna 1920 alettiin lääkärin kehotuksesta puuhata omaa apteekkia. Erns Henrik 
Jägerhorn sai 4.5.1922 Nurmon apteekkioikeudet.  

Talon omistanut 9-henknen yhtiö vuokrasi tämän rakennuksen apteekkari Ernst Jägerhornille ja väliaikaisissa 
tiloissa 10.12.1922 aloittanut Nurmon Apteekki muutti tähän taloon 10.4.1923. Apteekki toimi talossa aina 



vuoteen 1978 saakka, jolloin toiminta siirtyi juuri valmistuneeseen Nurmon Osuuspankin rakennukseen. 1980 
rakennus peruskorjattiin ja muutettiin osin lääkärin vastaanottotiloiksi. Tämä toiminta päättyi v. 1984. Nykyisin 
rakennus on asuinrakennuksena. 

Erityispiirteet:
Koristeellinen lasikuisti. Rakennus Jugend-tyylinen. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
059 PANKKI

Id: 18132
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:26
Sijainti: Karhitie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: v. 1906 talossa aloitti Nurmon osuuskauppa ja sitä ennen siinä oli Matti Ranna 

kauppatalo
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 09.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
ent. osuuskauppa ja säästöpankki, nyk. asuinrakennus

Vanha kuvaus:
Aluksi pihapiirissä on sijainnut vain pieni hirsirunkoinen rakennus. Siitä ei ole tietoa onko rakennus jo heti aluksi 
ollut kauppana vai mitä toimintaa siinä on ollut. Kuitenkin jo ennen osuuskauppaa (1906) siinä oli jo Matti 
Rannan kauppa. Heti vuonna 1906 osuuskauppa osti Kalistajasta ja Mäki-Teposta makasiinit, jotka siirrettiin 
kaupan pihapiiriin maataloustuotteiden varastointia varten. Kaupalle rakennettiin v. 1908 kolmaskin varasto. Heti 
perustamisesta lähtien käynnistettiin maataloustuotteiden kauppa eikä vain pelkän viljan kauppa, vaan mm. 
raakavuotia parkittiin ja myytiin edelleen. Tuotteiden jalostajana osuuskauppa olikin ensimmäisiä koko maassa 
v. 1908. Myymälää laajennettiin v. 1910. Ja tontille tehtiin seuraavana vuonna vielä pieni navetta (1911). 
Vuonna 1935 valmistui Lenni Penttilän suunnittelema lottakioski pankinmäelle, rakennuksen pohjoispäädyn 
puolelle. Näistä vanhoista rakennuksista nykyään on enää jäljellä vain asuinrakennukseksi muutettu kauppatalo.

Kuvaus:
Pihapiirissä sijaitsee nykyisen Karhitien suuntaisesti entinen kaupparakennus, nykyinen asuinrakennus. Vanhan 
ulkorakennuksen paikalla on nykyisin Sydänmaan Putulasta 1980-luvulla siirretty hirsirunkoinen 
kaupparakennus, joka toimii autotallina, varastona ja puulatona. 

Historia:
Rakennus on rakennettu Loukon maille ja maat on ostettu omaksi Alex Wasastjernalta vuonna 1916 eli 
seuraavana vuotena kun Säästöpankki osti rakennuksen Osuuskaupalta. Sitä ennen rakennukset sijaitsivat 
vuokramaalla. 

Arviointi:
Historiallinen kohde: Nurmon Osuuskauppa on aloittanut toimintansa tässä talossa (1906-1914). Myöhemmin 
siinä on toiminut myös Säästöpankki (1915-1956).  

Rakennuksen perinteinen ulkoasu on vielä hahmotettavissa. Maisemallisesti merkittävä. 



Lähteet:
Suullistatietoa antanut: Veli-Jussi Latikka. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
059 PANKKI
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
059 PANKKI
ENT. OSUUSKAUPPA JA SÄÄSTÖPANKKI, NYK. ASUINRAKENNUS



Id: 14849
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 059 Pankki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1800-luku, v. 1906 talossa aloittu osuuskauppa ja jo sitä ennen se oli Matti Rannan 

kauppatalona
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet, uudessa kuistissa betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi, kuisti puurunkorakenteinen
Vuoraus: peiterimoitettu pystylauta, päädyt vaakaponttilaudoitetut
Ulkoväri: sininen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula



Kate: saumattu pelti
Ikkunat: uusittu, puitteissa ristijako

Historia:
Vuonna 1906 pidettiin osuuskaupan perustamista valmisteleva kokous, jonka jälkeen ryhdyttiin etsimään 
sopivaa liikehuoneistoa. Osuuskaupan hallitus osti samana vuonna liikemies Matti Rannan kauppatalon eli 
tämän ns. Westerlundin talon Mäki-Loukon mäeltä 1900 mk:lla. Osuuskaupan hoitajaksi valittiin August 
Wegelius. Osuuskaupan ovet avattiin 1.6.1906.  

Talon on rakennuttanut lukkari Westerlund. Rakentamisajankohta ei ole tiedossa, mutta koska jo ennen 
osuuskauppaa talossa on toiminut Matti Rannan kauppa, se lienee rakennettu jo 1800-luvun puolella.  

Kauppa oli aluksi pieni yksikerroksinen rakennus ja se käsitti vain nykyisen eteläpään eli noin puolet nykyisen 
rakennuksen mitasta. Myymälän laajentaminen tuli ajankohtaiseksi v. 1910. Rakennuskivet ostettiin Tuomas 
Keski-Soinilta ja Antti Viitala teki kivityöt. Jaakko Luukko hankki puutavaran ja Heikki Sivonen "fyllit" ja saven. 
Kustaa Ojala urakoi laajennuksen 280 mk:lla. Tilat kaupankäyntiin olivat laajennuksesta huolimatta pienet. Siksi 
jo vuonna 1912 päätettiin ostaa Iisakki Kestiltä entinen Katilan kauppakartano. Näin siirtyi pitäjän komein 
kauppakartano osuuskaupalle v. 1914 ja tämä rakennus myytiin säästöpankille v. 1915.  

Säästöpankki toimi vuoteen 1915 saakka kirkonkylän kansakoulun "pikkusalissa", jonka tilat kävivät kuitenkin 
ahtaaiksi ja entinen osuuskaupan päämyymälä ostettiin Mäki-Louon mäeltä v. 1915 3500 mk:lla. Huoneisto oli 
vaatimaton ja pankkitoimintaan osittain sopimaton. Se sisälsi ison kauppahuoneen ja asunnon. Pikkukorjausten 
ja järjestelyjen jälkeen päästiin sentään siedettäviin oloihin. Rakennuksessa suoritettiin remontti v. 1928, jolloin 
se maalattiin ja siihen tehtiin lisää korkeutta. Kassahovi rakennettiin v. 1939. Se on entisessä pankkisalissa 
edelleen jäljellä. Talossa oli kunnalla pitkän aikaa myös oma kokoustilansa. Pankille valmistui v. 1956 aseman 
lähelle uusi liiketalo, joka toimi myöhemmin myös kirjastona.  

Rakennus on sittemmin muutettu asuinkäyttöön. Valtioneuvos Mäki-Hakola on asunut rakennuksen yläkerrassa. 
Joskus 1970-luvulla pihanpuoleiselle etelänpuolen sivustalle on tehty viistokattoinen kuistiosa, jossa oli 
pesuhuoneet ja pannuhuone. Se on purettu sitten 1980-luvulla ja tilalle on tehty matala harjakattoinen kuisti. 
Rakennukseen on tehty 1980-luvulla muutakin remonttia, joitakin huonejakoja on muutettu, ilmeisesti 1970-
luvulla tehdyt väliseinät poistettu pankkisalista ja yläkertaan on tehty pesuhuone ja sauna, pankkiholvista on 
tehty kattilahuone ja portaat on siirretty isosta kauppahuoneesta eli myöhemmästä pankkisalista eteiseen. 
Yläkertaan on tehty entisten portaiden kohdalle parveke. Aikaisemmin yläkerrassa parkekkeen paikalla oli 
ulkoseinä, jossa oli ikkuna. Vanha viiden tuuman vaakaponttilaudoitus on uusittu peiterimoitetuksi pystylaudaksi 
ja päätykolmioihin on laitettu kapeampi vaakaponttilauta. Ulkopuolelle on laittettu lisäeristys ja ikkunat on 
uusittu. Entisessä kauppahuoneessa on otettu hirsiseinät näkyviin. Asuntoon on ollut sisäänkäynti ennen 
nykyisen makuuhuoneen kohdalta pihanpuolelta ja kauppaan (myöh. pankkisaliin) käynti on ollut ilmeisesti ensin 
itäsivulta ja ilmeisesti myöhemmin pohjoispäädyn tien puolimmaisen ikkunan kohdalta.  

Ilmeisesti 1950-60-luvulla otetussa ilmakuvassa rakennus on väritykseltään vaalea ja siinä on 2-jakoiset 
pystypuitteelliset ikkunat, jotka eivät kuitenkaan voi olla alkuperäiset. Nykyisin rakennuksessa on ristikarmillisia 
ikkunoita jäljittelevät uudet ristikkoikkunat. 

Erityispiirteet:
Koristeelliset räystäslistat. Myös uuteen kuistiin on tehty jälkikäteen samanlainen koristelista. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
061 RAUTATIEALUE (VILJAVARASTO)

Id: 18156
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:437
Sijainti: Karhitie 27, 60550 Nurmo
Tyyppi: ei määritelty 
Ajoitus: 1918-1944 
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
Viljavarasto

Kuvaus:
Rakennus sijaitsee kunnan keskustassa junanradan varrella. Korkean punatiilisen viljavaraston vieressä on 
pitkä rehumakasiini. 

Arviointi:
Viljavarasto on tyhjillään. Osa ikkunoista on rikki. Rakennuksen kunto on kohtalainen. Tulee toistaiseksi 
säilymään.  

Rakennus on maisemallisesti, rakennushistoriallisesti ja historiallisesti merkittävä. Se kuvaa vuosisadan alun 
savitiilirakentamista, porrastettuine räystäänalustoineen. 

Lähteet:
Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa, 90-vuotta kauppatoimintaa maakunnassa 1903-1993. s. 137 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
061 RAUTATIEALUE (VILJAVARASTO)
VILJAVARASTO



Id: 14887
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 061 Rautatiealue (Viljavarasto)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: varastot 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: ennen sotia, 1920 -luku?
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 2 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: poltettu savitiili
Vuoraus: -
Ulkoväri: savitiilen värinen
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Osuuskauppa osti v. 1956 valtion viljavaraston tilat Nurmon asemalta. Rautateitse matkanneet saivat lukea 
Nurmon asemalla viljavaraston seinästä, että saatavana oli viljaa, siemeniä ja rehua. Pitkä rehumakasiini 
(rakennettu v. 1917) on myös radan varressa. Nurmossakin avautui "idänkauppa" v. 1917. Venäjän armeijan 
hevosille ostettiin huomattavat määrät rehua. 

Erityispiirteet:
Hienoja yksityiskohtia: porrastettuja tiiliprofiileja räystään alla ja nurkissa. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 PENTTILÄ

Id: 18467
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:50
Sijainti: Viisastekuja 1, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1927
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Viisastenkujan ja Keskustien risteyksessä. Pihapiirissä on 1920-luvun lopulla rakennettu 
asuinrakennus ja sitä vastapäätä saunarakennus. Samalla puolella Keskustietä on vierekkäin neljä 1920-luvun 
lopun/1930-luvun alun asuinrakennusta, yksi rintamamiestalo ja kaksi 1950-luvun asuinrakennusta. 1950-luvun 
asuinrakennusten välissä on yksi uusi asuinrakennus. 

Historia:
Tila on lohkottu Loukon tilan maista 1920/30-luvun vaihteen tienoilla Meimi Penttilälle, josta tulee tilan Penttilä-
nimi. Ulkorakennus on toisen tilan puolella, joka on nimeltään Hämäläinen. Ilmeisesti tilaa on jaettu uudelleen 
1950-luvulla, jolloin Hämäläiset asuivat tällä paikalla. 

Arviointi:
Rakennukset ovat käytössä ja hyväkuntoisia. Asuinrakennuksen kohdalla omistajilla on ulkolisia 
korjaussuunnitelmia mielessä. Asuinrakennusken perinteinen 1920-luvun ulkoasu on säilynyt ja rakennus on 
rakennushistoriallisesti merkittävä. Pihapiiri on maisemallisesti merkittävä sijaitessaan Keskustien varrella ja 
kuuluessaan kokonaisuuteen, jossa on vierekkäin neljä 1920/30-luvun rakennusta. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 PENTTILÄ
ASUINRAKENNUS

Id: 15348
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 129 Penttilä
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1927



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalean vihreä, valkoiset listoitukset, tumman vihreät ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen saumattu pelti
Ikkunat: T-karmiset ikkunat

Historia:
Asuinrakennus on rakennettu v. 1927. Opettaja Miina Penttilä on rakennuttanut rakennuksen 
eläkeasunnokseen. Miina Penttilä on ollut Loimaalla kansakoulun opettajana, eikä lopulta koskaan muuttanut 
tähän asumaan. Arvi ja Laila Hämäläinen ovat ostaneet rakennuksen 1940-luvun loppupuolella sotien jälkeen. 
Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen Laila Hämäläiseltä v. 1998. Rakennuksessa on keittiö, olohuone 
ja kamari. Wc on tehty sisälle. Yläkerrassa on yhtenäinen ullakko. Rakennuksessa on vanhat peiliovet, 
kamarissa pystymuuri ja alkuperäiset paneelikatot. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 PENTTILÄ
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 PENTTILÄ
SAUNARAKENNUS

Id: 15349
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 129 Penttilä
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listoitukset, vihreät ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Kuvaus:
Rakennuksen vasemmassa päässä on sauna, keskellä kesähuone ja oikeassa päässä verstastilat. Verstaan 
takana on puusee. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 RANTA

Id: 16890
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:49
Sijainti: Keskustie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus v. 1928, ulkorakennus 1920-luvun loppu
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 18.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
sauna, puuvaja

Kuvaus:
1920-luvun pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen asuinrakennus tien 
suuntaisesti. Saunarakennus 1920-luvun lopulta sijaitsee asuinrakennusta vastapäätä. Kaivo sijaitsee pihassa 
asuinrakennuksen edessä. Samalla puolella Keskustietä on vierekkäin neljä 1920-luvun lopun/1930-luvun alun 
asuinrakennusta, yksi rintamamiestalo ja kaksi 1950-luvun asuinrakennusta. 1950-luvun asuinrakennusten 
välissä on yksi uusi asuinrakennus. 

Historia:
Tila on lohkottu Loukon tilan maista joskus vuonna 1928-30. Tilan on ostanut omakseen Meimi Ranta. Naimisiin 
mentyään nimi on muuttunut Asulaksi. Samaan aikaan on lohkottu yhteensä neljä vierekkäistä tilaa Loukon 
maista. 

Arviointi:
Rakennukset ovat käytössä, hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt. 
Rakennushistoriallisesti merkittävä 1920-luvun kohde. Pihapiiri kuuluu Keskustien varren asuinrakennusten 
kokonaisuuteen, jossa on vierekkäin neljä 1920-30-luvulla rakennettua asuinrakennusta tiensuuntaisesti. 
Rakennus on maisemallisesti merkittävä. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 RANTA
ASUINRAKENNUS

Id: 14824
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 129 Ranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1928
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula, kuistissa pulpetti
Kate: vihreä kolmiorimahuopa
Ikkunat: uusittu: 6-ruutuiset, vanhat olleet T-karmiset

Historia:

Rakennuksen on rakennuttanut Meimi Ranta. Se on valmistunut vuonna 1928. Varsinaisen rakennustyön on 
tehnyt Juha Kallio Martikkalan kylältä. Muistikuvan mukaan hän on rakentanut toisen samanlaisen talon Nurmon 



keskustaan, joka on kuitenkin jo purettu. Taloihin hän on ilmeisesti ottanut mallia omasta talostaan Martikkalan 
kylältä. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talon vuonna 1982 vaimon vanhemmilta, jotka olivat ensimmäiset 
asukkaat. Rakennus on vuorattu 1940-luvulla, siihen saakka se oli hirsipintainen. Vuorauksen jälkeen se sai 
myös ensimmäisen värityksensä, joka oli valkoinen. Sen jälkeen väri on ollut vaalean vihreä ja nykyinen 
punainen väritys on ollut vuodesta 1987 lähtien. Rakennus on katettu ensimmäisen kerran kolmiorimahuovalla 
1940-luvulla tai heti 1950-luvun alussa. Siihen saakka rakennus on ollut pärekattoinen. Aluksi vesi haettiin 
joesta ja naapurien kaivoista ja oma kaivo on rakennettu vuoden 1954 tienoilla. 

Sisätilat:
Alakerrassa on alunperin ollut kaksi yhtä suurta huonetta, tupa ja kamari. Nykyisin tuvan nurkkaan on tehty wc. 
Yläkerrassa on kaksi huonetta ja wc. Sisällä on alkuperäiset peiliovet, tuvassa hella ja kamarissa pystymuuri. 
Alakerran katoissa on alkuperäiset ponttilaudoitukset. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 RANTA
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
129 RANTA
SAUNA, PUUVAJA

Id: 14825
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 129 Ranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: 1920-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: saunan osalla betoni, muuten nurkkakivet
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: vihreä kolmiorimahuopa
Ikkunat: 1-ruutuiset

Historia:
Saunarakennus on rakennettu 1920-luvun lopulla. Rakennuksen oikeassa päässä on sauna ja vasemmassa 
päässä puuvaja. Rakennuksen takana on ulkohuussi. Rakennus on kooltaan noin 8,5 x 3,5. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
155 NURMOILA

Id: 18460
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:147
Sijainti: Paanatie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1953
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Paanatien varrella kunnan keskustaajamassa. Pihapiirin entinen pankintalo on nykyisin 
asuntona ja sitä vastapäätä pihanpuolella on piharakennus 1950-luvulta. Piharakennuksen vasemmassa 
päässä on sauna, keskellä autotalli ja oikealla puuvaja. Autotallin paikalla on alunperin ollut varasto. Viereisellä 
tontilla on kaksikerroksinen entinen Riskun kaupparakennus. 

Historia:
Nurmiolan tontti on entisillä Loukon tilan mailla. 

Arviointi:
Rakennus on hyväkuntoinen ja edustaa 1950-luvun alun liikerakentamista. Rakennus on rakennettu 
Osuuspankille, joten sillä on historiallista arvoa. Rakennuksella on vähäistä maisemallista ja 
rakennushistoriallista arvoa. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
155 NURMOILA
ASUINRAKENNUS

Id: 15339
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 155 Nurmoila
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1953
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: pystyponttilaudoitus
Ulkoväri: kerma, ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 2- ja 3-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Rakennus on rakennettu vuonna 1953 osuuspankin pankkitaloksi. Osuuspankki on toiminut rakennuksessa 
vuoteen 1978 saakka. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen pankilta. Alakerrassa on ollut alunperin 



tienpuolella iso pankkisali ja johtajan huone. Pihanpuolella on ollut kassaholvi, kassaneidin huone ja keittiö. 
Yläkerrassa on ollut kaksi huonetta ja sivukkaat. Pankinjohtaja on asunut aluksi yläkerran huoneistossa ja 
myöhemmin siinä on asunut pankin talonmies. Pannuhuone on tehty suunnilleen v. 1964. Alakerran pankkisali 
on nykyisin olohuoneena ja pankinjohtajan huone ruokailutilana. Yläkertaan on tehty wc ja kylpyhuone. 
Pankkisaliin on ollut kulku tienpuolelta. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
155 RISKU

Id: 18461
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:173
Sijainti: Paanatie 4, 60550 Nurmo
Tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1958
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
kauppa-/liikerakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee kunnan keskustaajamassa Paanatien varrella. Pihapiirissä on kaksikerroksinen puurunkoinen 
1950-luvun lopun kauppa-/liikerakennus tien suuntaisesti. Pitkä puurunkoinen ulkorakennus sijaitsee 
kaupparakennusta vastapäätä. Oikean puoleisella tontilla on entinen osuuspankin liikerakennus 1950-luvun 
alusta. 

Historia:
Tontti on lohkottu Loukon tilan maista ilmeisesti Riskun kaupalle 1950-luvun alussa. 

Arviointi:
Rakennusten tulevaisuus ei näytä hyvältä. Rakennukset ovat tyhjillään, eikä niitä ole tarkoitus korjata. 
Kaupparakennus edustaa 1950-luvun kaksikerroksista puurunkoista liikerakentamista, jonka perinteinen ulkoasu 
on säilynyt hyvin. Rakennukset liittyvät kauppahistoriaan ja pihapiiri sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Leila Hämäläinen. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
155 RISKU
KAUPPA-/LIIKERAKENNUS

Id: 15340
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 155 Risku
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: myymälä- ja liikerakennukset 
Alkup. käyttö: 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1958



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: kerma, ruskeat listat ja ovet, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 2- jakoiset tuuletusikkunalliset ikkunat

Historia:
Rakennus on rakennettu 1958. Rakennuksessa on ollut puhelinkeskus ja Riskun kauppa. Riskun kauppa on 
lopettanut 1960/70-luvun vaihteessa. Rakennus on tunnettu Riskun kaupan nimellä. 1960-luvun lopulla 
vuokralaisia ja vuodesta 1988 lähtien Nurmon kukka ja sekatavarakauppa. Huonejako ei ole muutunut. 
Yläkertaan keittiön nurkkaan on tehty wc, samoin alakerrassa on wc. Pystymuurit on poistettu 1960-70-luvun 
remontissa. Pintamateriaalit on uusittu. Alakerrassa tienpuolella on iso liikehuoneisto ja päässä pienempi 
huoneisto. Pihanpuolella on keittiö ja päässä kamari. Yläkerrassa on kaksi asuinhuoneistoa. Yläkerrassa 
pihanpuolella on pitkä keittiö ja kaksi päätykamaria. Tienpuoleisella sivulla on iso huone ja pieni kamari. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
155 RISKU
ULKORAKENNUS

Id: 15341
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 155 Risku
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 119 muut myymälärakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1950-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: kerma, ruskeat listoitukset ja ovet
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Rakennus on rakennettu 1950-luvun lopulla. Siinä on ollut vasemmassa päässä sauna, takana puusee ja muut 
tilat ovat olleet puulatona ja kaupan varastoina. Rakennus on pitkä, suunnilleen 18 metriä, ja siinä on kuusi ovea 
pihan puoleisella sivulla. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
154 SÄÄSTÖLEHTO

Id: 18478
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 33:0
Sijainti: Keskustie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1956
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
liikerakennus

Kuvaus:
Liikerakennus sijaitsee Keskustien varrella kunnan keskustaajamassa kunnantalon vieressä, uutta kirjastotaloa 
vastapäätä. 

Arviointi:
Liikerakennuksen perinteinen 1950-luvun loppupuolen ulkoasu on säilynyt. Rakennus on maisemallisesti 
merkittävä sijaitessaan kunnan keskustaajamassa. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
154 SÄÄSTÖLEHTO
LIIKERAKENNUS



Id: 15363
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 154 Säästölehto
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: koulu- ja opetusrakennukset 
Alkup. käyttö: 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
Nyk. käyttö: 231 lasten päiväkodit 
Ajoitus: 1956
Suunnittelija: -
Kerrosluku: (1/2) 2 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: tiili
Vuoraus: roiskerappaus
Ulkoväri: vaalean ruskea, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: tiili
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Säästöpankille valmistui uusi liikerakennus v. 1956. (Tätä ennen säästöpankki toimi entisen osuuskaupan 
tiloissa Mäki-Louon mäellä, jonne se asettui v. 1915.)  
Säästöpankin jälkeen rakennuksessa on toiminut kunnan kirjasto ja posti. Nykyisin rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa on tilat esikoululaisille ja toisessa kerroksessa on asuinhuoneistoja. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 VUORENSIVU

Id: 16885
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:193
Sijainti: Keskustie 26. 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1952, ulkorakennus vuoden 1952 jälkeen
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 18.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee kuntakeskuksessa keskeisellä paikalla. Samalla puolella Keskustietä on useampia 1950-luvun 
kohteita, joista tämä lienee merkittävin. Pihapiiri kuvaa edelleen 1950-luvun alun rakentamista hyvin. 
Asuinrakennus on takasivu Keskustien suuntaisesti ja sitä vastapäätä on saunallinen ulkorakennus. 

Historia:
Aikoinaan tilan maat ovat kuuluneet pappilaan. Pappila luovutti maitaan sotien jälkeen rintamamiestointeiksi ja 
näin tämäkin tila on saanut alkunsa. Tilan perustajat ovat Eeli ja Vieno Huumo, jotka saivat 
Hypoteekkiyhdistyksen lainaa asuintilaa varten.  

Tontti oli aluksi suurempi ja se ulottui nykyisen Keskustien toiselle puolelle. Vanha tie teki mutkan talon tontin 
kohdalla. Kun tie sitten suoristettiin osa tonttia myytiin tietä varten ja siitä saaduilla varoilla voitiin maksaa 
rakentamisesta koituneet lainat pois.  

Pihapiirissä ei ole kaivoa, vaan kunnallinen vesijohto on tullut tontille alusta asti. 

Arviointi:
Pihapiirin rakennukset ovat ryhdikkäitä ja hyväkuntoisia.  

Pihapiiri edustaa tyypillistä 1950-luvun alun rakentamista. Se käy hyvin esimerkkikohteeksi 1950-luvun alun 
pienrakentamista kuvatessa. Rakennus on rintamamiestalo. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt hyvin. 
Pihapiiri muodostaa yhtenäisen ja maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Sen sijainti kuntakeskuksen 
keskeisellä paikalla nostaa pihapiirin arvoa. Lisäksi alue kuuluu Keskustien länsipuolen 1950-luvun 
rakennusrivistöön. 



Lähteet:
Kotiseutumme Lapua-Nurmo  

Suullista tietoa antanut: Ritva Huumo. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 VUORENSIVU
ASUINRAKENNUS

Id: 14812
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 128 Vuorensivu
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1952
Suunnittelija: Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran asutustoimikunnan tyyppipiirustukset
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylauta
Ulkoväri: vaalean vihreä, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorima huopa
Ikkunat: 2- ja 3- jakoiset pystypuitteelliset

Kuvaus:

Rakennus on tyypillinen rintamamiestalo pohjakaavaltaan. Umpikuistista on kulku eteiseen, jonka vasemmalta 
sivulta on käynti yläkertaan vievään portaikkoon. Eteisen oikealta puolelta käydään keittiöön, keittion takana on 



makuuhuone ja makuuhuoneen vieressä olohuone, josta on alunperin ollut käynti takaisin eteiseen. Eteiseen on 
tehty v. 1993 wc ja sauna. Wc:n ovi on heti ulko-ovea vastapäätä ja sauna on osittain portaikon alla, jossa on 
alunperin ollut komero. Yläkerrassa huoneena on piirustuksista poiketen vain oikeanpuoleinen päätykamari. 
Ulkoväritykseltään rakennukset ovat olleet aluksi vaalean vihreitä, sitten tummemman vihreitä ja nyt taas 
vaalean vihreitä. Listoitukset ovat olleet aina valkoiset. 

Historia:
Rakennus on rakennettu vuonna 1952 Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran asutustoimikunnan 
tyyppipiirustuksien mukaan. Piirustuksista poiketen rakennukseen tehtiin umpikuisti, jonka katto on aumattu. 
Kuisti on tehty vasta jonkin aikaa rakennuksen valmistumisen jälkeen (1954). Rakennuksen rungon ovat 
rakentaneet kaksi työmiestä. Rungon valmistumisen jälkeen Eeli Huumo on rakentanut loput itse muurarin ja 
sähkömiehen avustuksella.  

Rakennusmateriaaleista oli vielä 1950-luvun alussa kova pula ja niitä haalittiinkin useasta eri paikasta. 
Rakennukseen tarvittava puutavara saatiin puukökästä. Isännät lahjoittivat tukkia, joista kökällä sahattiin lautoja. 
Maalit haettiin Munakasta, ovet Alavudelta ja tuvan hella Aution kaupasta.  

Kun Eeli ja Vieno Huumo muuttivat taloon vuonna 1952 kahden lapsen kanssa, talo oli vielä puolivalmiina. 
Keittiö ja kamari olivat huoneista valmiita ja rakennus oli vielä ilman kuistia. 

Sisätilat:
Sisätiloissa saattaa aistia vielä 1950-luvun hengen. Ainoastaan käynti olohuoneesta eteiseen on jouduttu 
sulkemaan sisälle rakennettujen sosiaalitilojen takia. Muutokset on kuitenkin tehty sisälle luontevasti, eikä ne 
häiritse merkittävästi tunnelmaa. Väliovet ovat edelleen vanhoja peiliovia, joissa on 4 saman kokoista 
vaakapeiliä. Huoneissa on maalatut pinkopahvikatot. Tuvassa on vanha hella, vanhat tiskipöydät ja kaapistot. 
Seinät on tapetoitu ja vanhat lattialankut ovat muovimattojen alla tallella. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 VUORENSIVU
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 VUORENSIVU
SAUNARAKENNUS

Id: 14813
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 128 Vuorensivu
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: 1950-luvun alkupuoli
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunko
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalean vihreä, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: tiilen muotoiset mineriitti levyt
Ikkunat: 1- ja 2- ruutuiset pystypuitteelliset

Kuvaus:

Rakennuksen vasemmassa päädyssä on sauna, keskellä on puori, ja oikeassa päädyssä on puulato. Puuladon 
takana on ulkohyysi. Saunan edessä on pieni saunaeteinen. Puorin kohdalla rakennuksen seinä on sisennetty 



ja sen eteen muodostuu pieni katettu tila, josta on ovet kaikkiin kolmeen tilaan. Puorissa on säilytetty mm. 
polkupyöriä. Rakennus on muuten kunnoltaan hyvä, mutta saunan muuri on huono, eikä siinä ole pidetty tulta 
enää vuosiin. 

Historia:
Ulkorakennus on rakennettu vuonna 1954. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 RAUHALA

Id: 16888
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:196
Sijainti: Keskustie 32, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1952-53, ulkorakennus n. 1954
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 17.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
talousrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella. Samalla puolella Keskustietä rivissä on kaiken kaikkiaan 9 
rintamamiestonttia. Kaikilla tonteilla on edelleen asutusta, mutta lähes puolien asuinrakennusten ulkoasu on 
merkittävästi muuttunut perinteisestä. 

Historia:
Tila on lohkottu pappilan maista 1950-luvun alussa rintamamiestontiksi sotaleskeksi jääneelle Rauha Rannalle 
ja hänen seitsemälle lapselleen. 

Arviointi:
Omistajilla ei ole tarkoitus säilyttää tilalla olevia rakennuksia.  

Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt ikkunamuutoksia lukuun ottamatta. Sisätiloissa on tehty 
muutoksia. Rakennuksella on maisemallista merkitystä sijaitessaan keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. 
Rakennus kuuluu lisäksi rintamamiestalo rivistöön, jotka sijaitsevat Keskustien länsipuolella. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 RAUHALA
ASUINRAKENNUS

Id: 14816
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 128 Rauhala
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1952-53
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus, peiterimoissa pyöristetyt reunat
Ulkoväri: valkoinen
Kattomuoto: satula
Kate: ruskea pelti
Ikkunat: uusittu: osa 3-jakoisia pystypuitteellisia ja osa tuuletusritilällisiä ikkunoita

Historia:

Rauha Ranta rakennutti tyyppipiirustusten mukaisen talon kirvesmiesporukalla, johon kuuluivat Lauri Takala, 
Olavi Takala ja Martti Haapala. Rakennus on valmistunut vuosien 1952-53 aikana. Kökkäporukalla sahattiin 



luovutetuista hirsistä lautatavaraa taloa varten. Ikkunat on uusittu 1990-luvulla. Alunperin ikkunat ovat olleet 2- 
ja 3-jakoisia pystypuitteellisia ikkunoita. 

Sisätilat:
Alakerrassa on kolme huonetta ja yläkertaan on jälkikäteen tehty kaksi lisähuonetta. Tuvan lattian alla on pieni 
kylmäkellari. Pohjaratkaisu on hyvin perinteinen rintamamiestalojen pohjakaava, jossa kuisti on rakennuksen 
toisessa sivussa ja siitä kuljetaan eteiseen eli porstuaan. Porstuan jälkeen on tupa ja rakennuksen toisessa 
päädyssä on kaksi kamaria. Yläkerran portaat ovat alunperin kulkeneet eteisen vasemmalta sivulta ja niiden alla 
on ollut komero. Nykyisin portaat kulkevat eteisen oikealla sivulla ja niiden alkuperäiselle paikalle on tehty wc ja 
pesuhuone. Pihanpuoleisen kamarin ja porstuan välinen ovi on jouduttu porrasmuutoksen vuoksi sulkemaan ja 
käynti kamariin on ainoastaan keittiön viereisestä huoneesta. Portaiden muutosta ei ole tehty kovin luontevasti 
ja se häiritsee 1950-luvun tunnelmaa. Tuvassa on jäljellä alkuperäinen puuhella ja pihan puoleisessa kamarissa 
on jäljellä peltinen kuorimuuri. Toisesta kamarista kuorimuuri on purettu. Alakerrassa on säilynyt alkuperäiset 
peiliovet. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 RAUHALA
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
128 RAUHALA
TALOUSRAKENNUS

Id: 14817
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 128 Rauhala
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: talousrakennukset 
Alkup. käyttö: 941 talousrakennukset 
Nyk. käyttö: 941 talousrakennukset 
Ajoitus: n. 1954
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni saunassa ja navetassa
Runko: puurunko
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalean keltainen
Kattomuoto: satula
Kate: pihanpuoleisella lappeella punainen kolmiorimahuopa, takana aaltopelti
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Talousrakennus on rakennettu heti asuinrakennuksen valmistumisen jälkeen vuoden 1954 tienoilla. Sen 
rakentamiseen on osallistunut ainakin Martti Haapala. Rakennuksen vasemmassa päädyssä on sauna ja 
pukuhuone, keskellä pieni navetta ja toisessa päädyssä lato. Navetassa on ollut aikoinaan vain yksi lehmä. 
Sauna on edelleen toiminnassa. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
079 PERKIÖ

Id: 18187
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:82
Sijainti: Autionkuja 1, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: päärakennus 1935-36, jatkettu ja peruskorjattu 1990-luvun alussa, ulkorakennus 1936 ja 

sauna 1939
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 16.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
sauna
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keskustien ja Autionkujan kulmauksessa näkyvällä paikalla peltojen ja metsäsaarekkeen 
rajaamana taajama-alueella. Päärakennus sijaitsee Keskustien suuntaisesti, päärakennusta vastapäätä on 
osittain hirsirunkoinen pitkä ulkorakennus ja puurunkoinen pihasauna on asuinrakennuksen ja ulkorakennuksen 
välissä pihan länsipuolella pellon laidalla. Saunan edessä on kaivo. 

Historia:



Perkiön tila on lohkottu Katilan tilasta noin vuonna 1935 Lempi (os. Katila) ja Hannes Autiolle. Katilan tila on ollut 
Lempin kototila. Tila on muodostettu maanviljelystilaksi. Aikaisemmin tila on tunnettu Perkiö-nimellä, mutta 
nykyään tila tunnetaan sukunimellä Autiona.  

Perimätiedon mukaan tilan paikalla olevat maat on kuokitettu Seinäjoki-Oulu rataa rakentamassa olevalla 
topparoikkaporukalla, kun radan rakentamisessa oli katkos rahapulan takia. Siihen saakka maat olivat olleet 
Katilan metsää ja kuokkimisen jälkeen maat olivat lehmien niittyinä. 

Arviointi:
Päärakennus on täydellisesti peruskorjattu ja tulee säilymään. Ulkorakennuksen hirsirunko on osittain pullistunut 
navetanosalta ja rakennus on painunut. Rakennus ei vastaa tämän päivän tarpeita ja on purku-uhan alainen. 
Sauna säilyy ainakin toistaiseksi.  

Ulkorakennuksilla on rakennushistoriallista merkitystä. Rakennukset muodostavat hyvän piirikokonaisuuden ja 
ne ovat maisemallisesti merkittäviä. 

Lähteet:
Suuri maatilakirja VI, vlta 1967  

Suullista tietoa antanut: Matti Autio. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
079 PERKIÖ
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
079 PERKIÖ
ASUINRAKENNUS

Id: 14928
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 079 Perkiö
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1935, jatkettu ja peruskorjattu 1990-luvun alussa
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: vanhalla osalla hirsi, jatketussa osassa puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: valkoinen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula, takasivulla harjakattoinen frontoni
Kate: punainen tiiliprofiilipelti
Ikkunat: uudet 9- ja 6-ruutuiset

Historia:

Rakennusta on alettu rakentamaan vuonna 1935 ja se on valmistunut 1936. Rakennuttajana on ollut Hannes 
Autio ja päätimpurina rakentamisessa on ollut Haapala. Kivijalkakivet on ajettu kökällä hevosella. 



Rakennuksesta tehtiin tuvan ja kaksi kamaria käsittävä rakennus. Aluksi rakennuksesta tehtiin pärekattoinen. 
Huopakate on laitettu suunnilleen vuonna 1956. Yläkerran huoneet on tehty noin 1945-48. Kaksihuonetta 
molempiin päihin. Rakennus oli hirsipinnalla vuoteen 1962-63 saakka, jonka jälkeen se peiterimoitettiin. 
Hirsipintaisena rakennus oli punamullattu. Rakennusta on jatkettu v. 1992. Samaan aikaan rakennus on 
peruskorjattu täysin. Ikkunat on uusittu jo ennen peruskorjausta. Ikkunat on pyritty säilyttämään vanhan 
mallisina. Vanhat ikkunat ovat olleet 9-ruutuisia. Rakennuksessa on ollut pieni kellari. Pihanpuolen kamari on 
muutettu saunaksi ja pesuhuoneeksi peruskorjauksen yhteydessä. Jatko-osaan on tehty keittiö ja apukeittiö. 
Piirustukset löytyvät kunnan rakennuslupa-arkistosta. Päärakennuksessa alkuperäistä on jäljellä vain hirsirunko 
ja muuri. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
079 PERKIÖ
SAUNA

Id: 14929
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 079 Perkiö
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: 1939
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: saunassa lyhyt nurkkainen hirsi, pukutilassa lauta
Vuoraus: päätykolmiot ja pukutila pystylauta
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltainen ovi
Kattomuoto: satula
Kate: musta palahuopa
Ikkunat: 4-ruutuiset

Historia:
Sauna on rakennettu Hannes Aution aikana vuonna 1939. Saunan takasivulla on ollut keulanalusta, jossa on 
säilytetty puita. Sauna aluksi pärekattoinen, sitten kolmiorimahuopa- ja nykyisin palahuopakattoinen. Sauna on 
edelleen käytössä. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
079 PERKIÖ
ULKORAKENNUS



Id: 14930
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 079 Perkiö
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1936
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet kivet ja betoni
Runko: pääasiassa lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: osittain peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti



Ikkunat: 6-ruutuiset vaakatasossa

Historia:
Ulkorakennukset on siirretty tilalle samaan aikaan talon valmistumisen kanssa eli vuonna 1936. Rakennukset on 
siirtänyt Hannes Autio kökkäporukan avustamana. Tallin osuus on siirretty Katilasta, jossa se on ollut 
palvisauna. Navetta on tuotu Rinta-Saaresta ja luhtiosa Larva-Autiosta. Ulkokartanon harjaa on nostettu v. 
1959. Ulkorakennus on ollut pärekattoinen (vain puintiladossa on ollut huopa) 1970-luvun alkuun saakka. 
Viimeinen pärekatto on tehty kökällä v. 1959 ja peltikatto on laitettu noin 1972. Vuonna 1967 navetassa on ollut 
karjaa 5 lypsävää ja 2 nuorta. Ulkorakennuksen vasemmassa päädyssä on hirsirunkoinen navetta, sitten talli ja 
keskellä on ollut portinalusta, joka nykyisin on laudoitettu umpeen ja toimii varastona, sitten tulevat liiveri ja 
portinalusta. Toisessa päädyssä on ollut jauhoaitta ja luhti. Navetan takana on heinälato. Osa heinäladosta on 
purettu ja samoin puintilato, joka on ollut heinäladon päässä poikkipäin. Rakennuksen takana on keulanalusta. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
080 METSIKKÖ

Id: 18199
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:45
Sijainti: Keskustie 29, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1958
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 19.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
vanha asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keskustien ja Taipaleentien kulmauksessa. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen 
lisäsiivellinen asuinrakennus. Vanhempi kaksi huonetta käsittävä asuinrakennus sijaitsee pihapiirissä 
Kannikontien puoleisella reunalla. 

Arviointi:
Puolitoistakerroksisella asuinrakennuksella on maisemallista arvoa ja vanhemmalla asuinrakennuksella 
rakennushistoriallista arvoa. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
080 METSIKKÖ
ASUINRAKENNUS

Id: 14949
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 080 Metsikkö
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1958
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vihreä, valkoiset listat, harmaat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: ruskea käsinsaumattu pelti
Ikkunat: ei täytetty

 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
080 METSIKKÖ
VANHA ASUINRAKENNUS

Id: 14950
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 080 Metsikkö
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: ennen sotia
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: ladotut kivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: leveä peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 6-ruutuiset

 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
153 SORVISTO

Id: 18226
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 23:4
Sijainti: Valkiavuorentie 3, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1950-luvun alun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Valkiavuoren tien varrella. Pihapiirissä on rinteeseen rakennettu 1950-luvun rapattu 
asuinrakennus ja sitä vastapäätä on saunallinen ulkorakennus. Kohde sijaitsee kunnan keskustaajamassa. 

Historia:
Frans ja Elmi Sorvisto ovat myyneet Sorviston 0,0003 manttaalin tilan Tarmo Jaakonpoika Luukolle ja tämän 
vaimolle Irma Hermannintyttärelle vuonna 1934. Tilalla oli alkujaan pikkumökki, jossa Tarmo ja Irma asuivat 
ensin. Vanha asuinrakennus on purettu v. 1952 valmistuneen asuinrakennuksen jälkeen. 

Arviointi:
Rakennukset tulevat säilymään tällaisenaan. Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt 
ikkunamuutoksia lukuun ottamatta. Pihapiiri sijaitsee kunnan keskustaajamassa Valkiavuorenrinteessä ja sillä 
on maisemallista merkitystä. 

Lähteet:
Kauppakirja v. 1934  

Suullista tietoa antanut: Jorma Mäenpää. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
153 SORVISTO
ASUINRAKENNUS

Id: 14982
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 153 Sorvisto
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1952



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: roiskerappaus
Ulkoväri: vaalea ruskea
Kattomuoto: satula
Kate: ruskea käsinsaumattu pelti
Ikkunat: uudet tuuletusikkunalliset ikkunat

Historia:
Tarmo ja Irja Luukko ovat rakentaneet asuinrakennukset v. 1952. Tilalla olevassa vanhassa 
asuinrakennuksessa on asuttu tämän rakennuksen rakentamisen ajan. Rakennuksesta oli tarkoitus rakentaa 
pienempi, mutta jo rakennusvaiheessa sitä suurennettiin. Tarmo Luukko on rakentanut talon itse. Alakerrassa 
on neljä huonetta ja keittiö. Yläkerrassa on kolme huonetta ja keittiö. Kellari on koko rakennuksen kokoinen. 
Siellä on pannuhuone ja varastot. Rakennus on puurunkoinen ja rapattu. Ikkunat on uusittu yläkertaan n. 12 
vuotta sitten ja alakertaan 3 vuotta sitten. Alkuperäiset ikkunat ovat olleet suunnilleen samalla puitejaolla. 
Saumattu peltikate on alkuperäinen. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen vaimon vanhemmilta v. 
1975. Sisälle on tehty pinta- ja kylpyhuoneremonttia. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
153 SORVISTO
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
153 SORVISTO
ULKORAKENNUS

Id: 14983
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 153 Sorvisto
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: n. 1954
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: vaalea keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: saumattu pelti
Ikkunat: ei täytetty

Historia:

Ulkorakennus on rakennettu muutama vuosi 1952 valmistuneen asuinrakennuksen jälkeen eli noin 1954. 
Rakennuksessa on wc, varasto, pukuhuone, sauna ja autotalli. Suurta autotallia on tarvittu, koska Tarmo 



Luukko on ollut taksikuski ja hän on tehnyt siinä myös korjaustöitä. Nykyisin autotalli on harrastetilana. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
088 MÄKI-HAKOLA

Id: 18227
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 22:37
Sijainti: Valkiavuorentie 8, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1950
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
1950 vuoden autotallillisen asuinrakennuksen sisältämä pihapiiri sijaitsee Valkeavuorentien varrella kunnan 
keskustaajamassa. 

Historia:
Tontti on ostettu Penttilän maista. Tontilta asuinrakennuksen takaa on löydetty irtomuinaismuistoesineitä. 
Esineet on löydetty kun taloa on ruvettu rakentamaan. Paikalla on ollut metsäistä kalliota. 

Arviointi:
Rakennus on hyväkuntoinen, asuttuna ja tulee säilymään tällaisenaan. Rakennus on maisemallisesti arvokas 
sijaitessaan Valkiavuorentien varrella kunnan keskustaajamassa. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Anja Mäki-Hakola. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
088 MÄKI-HAKOLA
ASUINRAKENNUS

Id: 14984
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 088 Mäki-Hakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 012 kahden asunnon talot 
Ajoitus: 1950



Suunnittelija: Uuno Marjasuo
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunko
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalea ruskea, valkoiset listat ja ikkunapuitteet, keskiruskeat nurkkalistat
Kattomuoto: satula
Kate: tiiliprofiilipelti
Ikkunat: uudet tuuletusikkunalliset ikkunat

Historia:
Asuinrakennus on rakennettu v. 1950. Uuno Marjasuo on tehnyt piirustukset. Rakennusta on ollut rakentamassa 
viisi kirvesmiestä. Rakennuttajana on ollut Pentti Mäki-Hakola ja rakennustöitä on valvonut rakennusmestari 
Uuno Marjasuo. Yläkerran kolme makuuhuonetta on tehty jälkikäteen. Alakertaan on osittain tullut muutoksia 
huonejakoon. Rakennus on muutettu kahden perheen asunnoksi ja kylpyhuoneita on tehty. Sauna ja pesuhuone 
on ollut jo alunperinkin ja autotallit on rakennettu heti. Taakse on tehty veranta jälkeenpäin. Sementtitiilikate on 
vaihdettu tiiliprofiilipeltiin. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
150 VALKIAVUORENTIE 10

Id: 18228
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 22:30
Sijainti: Valkiavuorentie 10
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Valkiavuorentieltä erkanevan pihatien päässä. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen nykyisin 
kesäasuntona toimiva rakennus ja puurunkoinen saunarakennus. Pihapiirin ja Valkiavuorentien välissä on pieni 
metsäalue. 

Arviointi:
Kesäpaikkana. Tullaan säilyttämään. Maisemallinen omana pihapiirikokonaisuutena.  
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
150 VALKIAVUORENTIE 10
ASUINRAKENNUS

Id: 14985
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 150 Valkiavuorentie 10
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: siniharmaa, valkoiset listat ja ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat: tuuletusikkunalliset ja osittain 6-ruutuiset ikkunat

 



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
150 VALKIAVUORENTIE 10
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
150 VALKIAVUORENTIE 10
SAUNARAKENNUS

Id: 14986
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 150 Valkiavuorentie 10
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, siniharmaat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pysytpuitteelliset
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 KANSAKOULUN ALUE (ALA-ASTE)

Id: 18475
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 21:2
Sijainti: Tuokotie 3, 60550 Nurmo
Tyyppi: opetus ja koulutus 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: koulurakennus vuodelta 1955, myöhempiä laajennuksia
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
koulu

Vanha kuvaus:

Kansakoulun rakennustyöt teetettiin urakalla. Kivijalan urakasta vastasi kivityömies Juha Vigel. Rakennustyön 
johtoon valittiin kunnallislautakunnan esimies Mikko Jaskari. Aluksi päätettiin työt tehdä urakalla, mutta se koitui 
liian kalliiksi ja rakennusmestari otettiin työtä valvomaan ja kunta hankki rakennusmiehet päiväpalkkaa vastaan. 
Myös torpparit ja itselliset velvoitettiin osallistumaan päivätyöllä tai muuten koulun rakentamiseen.  

Koulusta tuli 42,5 kyynärää pitkä kaksikerroksinen rakennus, jonka alakerroksessa oli iso luokkahuone, 
voimistelusali (työpaja), kolmen kamarin ja keittiön huoneisto opettajalle ja eteinen. Yläkertaan rakennettiin 
toiselle opettajalle asuinhuoneet ja luokka.  

Koulusta tuli komea rakennus, joka Valkeavuoren rinteeltä näkyi kauas Nurmonjoen lakeudelle. Koulutyö alkoi 
Valkeavuoren uudessa koulutalossa lokakuun 26. päivänä v. 1885. Laudoitus ja maalaustyöt saivat odottaa 
vielä vuosia.  

Opettajalle tehtiin perunakuoppa koulun läheisyyteen v. 1886. Aitavärkit sahuutettiin v. 1887 ja pystytettiin tontin 
ympärille kesällä, jolloin myös "pykättiin" puutteellisesti tehty katto.  

Koulu saatiin täysin valmiiksi oikeastaan vasta v. 1894. Koulun ensimmäinen pystylaudoitus palveli lähes 30 
vuotta, vuoteen 1922, jolloin se revittiin pois, seinät tiivistettiin ja päällystettiin poikkilaudoituksella. Samalla 
hävisivät katonräytstäiden koristeelliset puuleikkaukset.  

Mikko Jaskarin piirustusten mukaan tehtiin myös koulun ulkokartano, joka valmistui seuraavan talven kuluessa. 
Siitä tuli pitkä rakennus, joka rajoitti pihaa etelän puolelta. Ulkokartanoon kuului kaksiosainen aitta, puuvaja, 
kaksi latoa, navetta, sauna ja kolmiosainen "tarvehuone eli makki".  



Tulipalo ei jättänyt rauhaan Kirkonkylän koulun rakennuksiakaan. Koulun ulkorakennus paloi v. 1926, uusi 
tehtiin tilansa kauemmaksi pihan laajentamisen vuoksi jo samana vuonna.  

Sodan jälkeen koulun oppilasmäärä nousi. Osittain tilantarvetta helpotti erillinen keittolarakennus, joka saatiin 
käyttöön 1947 (ent. terveystalo). 

Kuvaus:
Kunnan koulukeskus sijaitsee Valkeavuorella. Koulukeskukseen kuuluu nykyinen Kirkonkylän ala-aste, josta osa 
on rakennettu v. 1955 ja uudemmat yläaste- ja lukiorakennus. Koulukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla kunnan 
keskustaajamassa kunnantalon läheisyydessä. 

Historia:
Kansakoulun perustamiskysymys nousi kerran esille kuntakokouksessa kesäkuun 17. päivänä v. 1874. 
Varsinainen perustamispäätös tehtiin 2.3.1880. Kuntakokous päätti että koulutyö piti päästä alkamaan 2 vuoden 
kuluessa. Kunnallislautakunnan esimies Mikko Jaskari ja Loukon tilan isäntä Alex Wasastjerna ajoivat 
innokkaasti koulun perustamisasiaa. Kuitenkin vielä vuoden 1883 keväällä rakennustöitä ei ollut vielä 
aloitettukaan. Tallrothin johdolla 11-miehinen toimikunta sai tehtäväkseen etsiä kunnan puolesta sopiva koulun 
paikka tai vuokrata tilat. Toukokuussa 1883 se vuokrasi huoneen Yli-Luukon talosta kouluksi. Koulun johtokunta 
valitsi koulun opettajaksi opettaja Benjamin Hassisen Ulvilasta. Nurmon ensimmäinen kansakoulu aloitti 
tammikuun 15. v.1884 talollisen Juhani Salomoninpoika Yli-Luukon talossa. Koulun aloitti 54 oppilasta.  

Varsinaisen koulurakennuksen paikaksi oli tarjolla kaksi paikkaa. Ensimmäinen paikka oli pappilan virkatalon 
mailla ns. Karpiinin luhdan joen itäpuolella, mutta savisen maan ja sijainnin vuoksi päädyttiin kuitenkin rakentaa 
koulu Valkeavuoren rinteelle, joka oli hyvä paikka kallioperustan ja sijainnin vuoksi.  

Koulutyö alkoi Valkeavuorella lokakuun 26. päivä v. 1895 hirsirakenteisessa koulurakennuksessa. Uusi 
koulurakennus tehtiin v. 1955 vanhan jäädessä pieneksi. Vanha koulurakennus on purettu. 

Arviointi:
Koulukeskuksen rakennukset sijaitsevat maisemallisesti merkittävällä alueella kunnan keskustaajamassa. 
Rakennuksilla on myös historiallista arvoa. 

Lähteet:
Nurmon historia II. 1994. s. 522-530 
Nurmon kirja. 1974. s. 230-245 
Nurmon koululaitoksen vaiheita 1884-1984. 1984. s. 1-10 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 KANSAKOULUN ALUE (ALA-ASTE)
KOULU



Id: 15362
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 152 Kansakoulun alue (ala-aste)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: koulu- ja opetusrakennukset 
Alkup. käyttö: 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
Nyk. käyttö: 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
Ajoitus: 1955
Suunnittelija: E. Niemelä
Kerrosluku: kellari+2
Perustus: betoni
Runko: tiili
Vuoraus: rappaus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset puitteet
Kattomuoto: satula
Kate: saumattu pelti
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Uuden koulurakennuksen suunnittelu annettiin suunnittelutoimisto E. Niemelälle Ouluun. Koulun urakoi Ylisen ja 
Huovisen rakennusliike Seinäjoelta. Vihkiäiset pidettiin 22.11.1955. Vanhimman rakennusvaiheen 
matalammassa osassa sijaitsi kirjasto ja opettajien asunnot.  

Uuden koulun tilat riittivät runsaat kymmenen vuotta. Koulun laajennus pantiin vireille 1967. Koulun laajennus 
tehtiin v. 1970. Suunnittelusta vastasi edelleen Niemelän suunnittelutoimisto ja laajennuksen urakoi Velj. 
Männikön rakennusliike Seinäjoelta. Vanhassa osassa suoritettiin seuraavana vuonna saneerauksia ja 
kunnostustöitä. Laajennus yhteydessä vanha puulämmitys korvattiin öljylämmityksellä. 

 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 VUORITIE

Id: 18474
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 94:2
Sijainti: Vuoritie, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
maakellari
sauna

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Vuoritien vieressä Valkiavuorella ala-asteen läheisyydessä. Pihapiirissä on 1900-luvun 
alkupuolelta puolitoistakerroksinen asuinrakennus, pihasauna ja maakellari. 

Arviointi:
Pihapiiri on maisemallisesti arvokas. Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt hyvin ja sillä on 
rakennushistoriallista arvoa. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 VUORITIE
ASUINRAKENNUS

Id: 15359
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 152 Vuoritie
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 012 kahden asunnon talot 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli (1947)



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni?
Runko: ei täytetty
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalea hieman vihertävä
Kattomuoto: satula
Kate: käsinsaumattu pelti
Ikkunat: ristikarmilliset 6-ruutuiset ikkunat

Historia:
Kansakoulun keittolarakennus, joka saatiin käyttöön 1947. Rakennuksessa on ollut neuvola, nykyisin siinä on 
vuokralaisia. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 VUORITIE
MAAKELLARI

Id: 15361
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 152 Vuoritie
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: varastot 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: luonnonkivet
Runko: luonnonkivet, osittaine puurunko
Vuoraus: päädyt peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 1
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 VUORITIE
SAUNA

Id: 15360
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 152 Vuoritie
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen saumattu pelti
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 APU

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18473
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 54:0
Sijainti: Vuoritie 4, 60550 Nurmo
Tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1959
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
kehitysvammaisten asuntola (ent. lääkärintalo)
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Vuoritien varrella Valkiavuorella keskustan ala-asteen läheisyydessä. Pihapiirissä on Vuorikoti 
niminen vammaisten asuntolarakennus vuodelta 1959 ja puurunkoinen ulkorakennus. 

Arviointi:
Rakennukset ovat käytössä. Molemmpien rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt ja niillä on 
rakennushistoriallista arvoa. Lisäksi rakennukset ovat maisemallisesti arvokkaita sijaintinsa vuoksi. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 APU
KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLA (ENT. LÄÄKÄRINTALO)

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15357
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 152 Apu
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
Nyk. käyttö: 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
Ajoitus: 1950-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: roiskerappus
Ulkoväri: vaalean ruskea
Kattomuoto: satula
Kate: punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat: tuuletusikkunalliset

Historia:
Rakennus on rakennettu 1950-luvulla alunperin lääkärin vastaanottotiloiksi. Nykyisin rakennuksessa on kunnan 
kuusipaikkainen kehitysvammaisten asuntola, jossa on yksi tukiasunto. Asuntola on nimeltään Vuorikoti. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
152 APU
ULKORAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15358
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 152 Apu
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: ei täytetty 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listoitukset, vihreät ovet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 4-ruutuiset

 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
151 HONGIKKO

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18225
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 72:0
Sijainti: Sepäntie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1940-luvun lopun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Sepäntiellä männikköisessä Valkeavuorenrinteessä. Pihapiirissä on 1940-luvun lopulla 
rakennettu puolitoistakerroksinen päärakennus ja saunarakennus. Asuinrakennuksen edessä on pumppukaivo. 

Arviointi:
Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Asuinrakennus poikkeaa perinteisistä 1940-luvun lopun 
rakennuksista sisätilojen huonejakojen suhteen. Asuinrakennus on rakennushistoriallisesti merkittävä. Pihapiirin 
rakennuksilla on maisemallista merkitystä. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Markku Männikkö. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
151 HONGIKKO
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14980
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 151 Hongikko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1948-49
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: rapattu betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen profiilipelti
Ikkunat: 2-jakoiset pystypyitteelliset, 2 pyöreää ikkunaa

Historia:
Rakennus on Muilun v1948-49 rakentama. Leo Männikkö on tullut tälle paikalle 1960-luvun vaihteessa ja 
nykyiset omistajat ovat asuneet talossa kaksi vuotta (Leon veljen poika). Rakennuksen huonejako on säilynyt 
ennallaan. Huonejako on selkeä ja rakennuksessa on alkuperäiset paneelikatot, peiliovet, yläkertaan vievä 
puuportaikko, vuoraus ja ikkunat. Kate on vaihdettu 1960-luvulla kolmiorimahuovasta profiilipeltiin. Yläkerrassa 
on kolme huonetta ja aula. Alakerrassa on makuuhuone, tupa, ruokailutila ja keittiö. Keittiöstä on kulku wc:hen 
ja pesuhuoneeseen, jotka on tehty Leon aikana. Tila näille on otettu eteisestä. Kellarissa on pannuhuone. 

Erityispiirteet:
Rakennuksessa on kaksi alkuperäistä pientä pyöreää puuikkunaa. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
151 HONGIKKO
ASUINRAKENNUS
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
151 HONGIKKO
ULKORAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14981
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 151 Hongikko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: 1940-luvun loppu/1950-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 1-ruutuiset

Kuvaus:
Rakennus on rakennettu 1940-luvun lopulla tai 1950-luvun alussa. Rakennuksen pohjoispäässä on varastot ja 
eteläpäässä on sauna ja pukuhuone. Keskellä on välikkö. Sauna on kunnostettu Leo Männikkön aikana. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
151 KÄPYMÄKI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18300
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:28
Sijainti: Käpytie 6, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: 1936-37, alakerran laajennus 1996, yläkerran laajennus 1999
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Valkiavuorenrinteellä Käpytien varrella. Pihapiirissä sijaitsevat vastakkain asuinrakennus ja 
ulkorakennus, joiden päädyt ovat tiellepäin. Taaempana pihapiirissä on huopakattoinen kivikellari, jonka on 
rakentanut Heikki Teppo. Kellarin läheisyydessä on kaivo. 

Historia:
Asuinrakennus on rakennettu 1936-37 opettaja Matti Luukon ja hänen perheensä asunnoksi. Matti Luukko toimi 
Kirkonkylän koulun johtajaopettajana ja hänet tunnetaan merkittävänä kunnallisena vaikuttajana. Hän toimi mm. 
kuntakokousten puheenjohtajana vuosina 1912-18 sekä tämän jälkeen 26 vuotta kunnanvaltuustossa, joista 16 
vuotta puheenjohtajana. 

Arviointi:
Pihapiiri on asuttuna, rakennukset hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Laajennukset ovat muuttaneet 
asuinrakennuksen perinteistä ulkoasua. Pihapiirin rakennukset muodostavat hyvän pihapiirikokonaisuuden ja 
ovat maisemallisesti arvokkaita. 

Lähteet:
Kotiseutumme Lapua-Nurmo 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
151 KÄPYMÄKI
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15058
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 151 Käpymäki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1936-37, alakerran laajennus 1996, yläkerran laajennus 1999



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi, puurunkorakennne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus, yläkerrassa osittain lomalaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listoitukset
Kattomuoto: satula
Kate: musta tiiliprofiilipelti
Ikkunat: uudet 6-ruutuiset ikkunat

Historia:
Matti Luukko jälkeläisineen on pitänyt rakennuksessa kirjakauppaa 1940- ja 50-luvuilla. Kauppaan kuljettiin talon 
päädystä. Vanhaosa on hirsirunkoinen. Alakerran lisärakennus ja peruskorjaus on tehty vuonna 1996. Yläkerran 
laajennus on tehty vuonna 1996. Laajennukset on tehty puurunkorakenteisina. Entinen omistaja on Kerttu 
Luukko. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
151 KÄPYMÄKI
ULKORAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15059
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 151 Käpymäki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 941 talousrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi, puurunkorakenne
Vuoraus: osittain peiterimoitettu pystylaudoitus, osittain lomalaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: musta tiiliprofiilipelti
Ikkunat: 4-ruutuiset ikkunat ja 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
136 KIVIMÄKI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 16635
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:283
Sijainti: Onnelantie 10, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: vuoden 1938 asuinrakennus
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 12.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiirissä on ollut vuoden 1938 rakennetun asuinrakennuksen lisäksi v. 1939 rakennettu ulkorakennus 
(sauna-pukuhuone-vaja-ulkohuussi), joka on purettu 1990-luvun alkupuolella. Nykyisin samassa pihapiirissä ei 
ole muita rakennuksia. Kiviaita erottaa vierekkäiset tontit toisistaan. Pihassa on vinssikaivo, josta ennen on 
saatu vesi taloon. 

Historia:
Tila on kuulunut samalle suvulle vuodesta 1938. Tilasta on kauppakirja vuodelta 1950, sen on ostanut silloin 
Matti ja Eila Hemminki ja myyjänä on ollut maatalousministeriön asutusasiainosasto Suomen Valtion puolesta. 
Ilmeisesti Matti ja Eila Hemminki ovat asuneet tilalla jo aikaisemminkin. 

Arviointi:
Rakennus on hyväkuntoinen ja se aiotaan säilyttää. Tällä hetkellä uhkatekijänä on asumattomuus, mutta 
lähitulevaisuudessa on mietitty uudelleen asuinkäyttöön ottoa.  

Rakennusta voidaan pitää rakennushistoriallisesti merkittävänä. Sen perinteinen ulkoasu on säilynyt, eikä 
sisäpuolellekkaan ole tehty merkittäviä muutoksia. Maisemallinen arvo kohteella on vähäinen sijaitessaan 
umpikadun päässä. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Marja Niemi. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
136 KIVIMÄKI
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14842
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 136 Kivimäki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: ~1938
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset päätykolmiot listat, ikkunapuitteet ja ovet
Kattomuoto: satula
Kate: konesaumattupelti
Ikkunat: uuset: T-karmiset, 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1938 ja sitä on uusittu vuonna 1947. Tarkempaa tietoa siitä mitä 
rakennukselle on vuonna 1947 tehty ei ole. Alakerrassa on tupa ja kaksi kamaria ja suuri eteistila. Portaat 



yläkertaan kulkevat eteisen vasemmalta puolelta. Wc on tehty eteisesen viereiseen komeroon 1970-luvulla. 
Ikkunat on uusittu 1980-luvulla samaan tyyliin vanhojen kanssa. Yläkerran päädyssä on yksi huone, joka on 
tehty luultavasti 1960-luvulla, muu osa on ullakkona. Talossa on asuttu 2000-luvun alkuaikoihin asti. 

Sisätilat:
Huonejako on säilynyt ennallaan sisätiloissa ja wc on tehty luontevaan paikkaan entiseen eteiskomeroon. 
Talossa on säilynyt vanha henki ja vanhoja pintojakin on edelleen jäljellä. Vanhat peiliovet ovat nelipeiliset, 
ylhäällä ja alhaalla on vaakapeilit ja keskellä vierekkäin on kaksi pystypeiliä. Toisessa kamarissa on säilynyt 
peltikuorinen pystymuusi. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
136 KIVIMÄKI
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
137 KOTI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18159
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:37
Sijainti: Onnelantie 9, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1930, laajennettu 2000-2001, ulkorakennukset 1900-luvun alkupuolella
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 23.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
ent. navetta-lato
sauna-varasto

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Onnelantien päässä metsän laidalla. Pihapiiri kuuluu liito-orava-alueeseen. Pihapiiri on 
suojainen. Päärakennuksen lisäksi rakennuksiin kuulu kaksi ulkorakennusta: saunarakennus ja entinen navetta-
varastorakennus. 

Historia:

Tontti on lohkottu pappilan maista Ohjelmisto-nimisestä tilasta. Tontti on ostettu maaliskuussa 1930. Kaisa ja 
Lennart Penttilä ovat ostaneet tontin. Pihakaivo on ammuttu kallioon 1930-luvulla. Kustaa Flankomäki ampunut 



kaivon kallioon. 

Arviointi:
Pihapiirin rakennukset tullaan säilyttänään. Kaikilla rakennuksilla on oma käyttötarkoituksensa. Asuinrakennus 
on juuri peruskorjattu.  

Pihapiiri sijaitsee syrjäisellä paikalla Onnelantien päässä, mutta sillä on maisemallista arvoa omana 
pihapiirikokonaisuutena. 

Lähteet:
Suullista tietoa antaneet: Sointulat, Annikki ja Benjam Pöntinen 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
137 KOTI
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14891
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 137 Koti
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1930, laajennettu 2000-2001



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni, vanhalla osalla rappaus
Runko: lyhytnurkkainen hirsi, laajennuksessa puurunko
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: konesaumattu pelti
Ikkunat: uudet: 6-ruutuiset

Historia:
Kaisa ja Lennart Penttilä ovat ostaneet tontin maaliskuussa 1930. Lennart Penttilä on rakentanut talon hirrestä 
isänsä kanssa. Ensimmäiset hirret on tuotu maaliskuun lopussa. Syyskuun 27. päivänä 1930 on muutettu 
taloon. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talon v.1991. Aluksi he ovat tehneet pinta- ja wc-remonttia. Yläkerrassa 
on ollut vain kylmäkamari. Laajennus on tehty vuonna 2000-2001. Rakennusta jatkettiin yhdellä huoneella ja 
yläkertaan tehtiin lisähuone. Alkuperäistä sisätiloissa on katot, pystymuuri olohuoneessa, keittiön hella ja muuri. 
Osa peiliovista on vanhoja. Ikkunat on uusittu. Aluksi rakennus on ollut hirsipintainen ja punamullalla maalattu. 
Ulkovuorin laiton jälkeen se on maalattu vaaleaksi. Vuonna 1992 talo on jälleen maalattu punaiseksi. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
137 KOTI
ENT. NAVETTA-LATO

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14893
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 137 Koti
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: talousrakennukset 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: navetan osalla hirsirunko, muuten lautarakenteinen
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: kolmiorimahuopa
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Rakennuksessa on hirsirunkoinen entinen navettaosa, joka nykyisin on työtilakäytössä. Navetan vieressä on 
puusee, lato ja toisessa päässä kaksi puulatoa. Kooltaan rakennus on noin 13 x 4. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
137 KOTI
SAUNA-VARASTO

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14892
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 137 Koti
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: 1930-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Rakennuksen tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Päiväkirjamerkinnöistä löytyy maininta, että joulusaunassa olisi 
oltu jo vuonna 1930 tällä tontilla. Siitä onko sauna ollut tämä sama ei ole varmuutta. Rakennuksessa on saunan 
lisäksi puulato, kylmiönä käytetty huone ja kesähuone. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
091 RANTAMÄKI

Id: 18302
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:87
Sijainti: Länsitie 15, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: n. 1900
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 23.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
sauna
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Länsitien varrella. Pihapiirissä on kahden huoneen hirsirunkoinen asuinrakennus, pieni 
saunarakennus ja hirsirakenteinen puori, johon on yhdistetty lautarakenteinen heinälato ja hirsirunkoinen 
navetta. 

Historia:
On ollut aikoinaan ilmeisesti torppa, joka on itsenäistynyt 1920-luvulla. Paikalla on saattanut olla aiemmin 
sotilastorppa. 

Arviointi:
Pihapiiri on ollut noin kaksi vuotta autiotilana. Pihapiirin rakennukset eivät luultavasti tule säilymään. 
Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt. Pihapiirillä on maisemallista merkitystä sijaitessaan 
näkyvällä paikalla Länsitien varrella. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
091 RANTAMÄKI
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
091 RANTAMÄKI
ASUINRAKENNUS

Id: 15060
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 091 Rantamäki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: multipenkki
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat

Historia:
Talon on rakentanut itselleen asunnoksi maalarimestari Rantamäki.  

Aleksi (Aleksanteri) ja Fanny Miilumäki ovat ostaneet talon Rantamäeltä 1960-luvulla. Heidän jälkeensä 
rakennuksessa on asunut Eero Miilumäki. Rakennus on ollut tyhjillään noin kaksi vuotta. Rakennuksessa on 
tupa ja kamari. Kuisti on uusittu jälkeenpäin. Sisäpintoja on uusittu. Tuvassa on hella ja karmarissa on ollut 
pystymuuri, joka ei ole enää käytössä. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
091 RANTAMÄKI
ASUINRAKENNUS
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
091 RANTAMÄKI
SAUNA

Id: 15061
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 091 Rantamäki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: 4-ruutuiset

Historia:
Rakennuksen tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Saunaa on laajennettu Eero Miilumäen aikaan pukuhuoneella. 
Nykyisin rakennuksessa on lauta lattia, alunperin maanpäällä olivat vain puuritilät. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
091 RANTAMÄKI
ULKORAKENNUS

Id: 15062
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 091 Rantamäki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 941 talousrakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: puori ja navetta pitkänurkkainen hirsi, heinälato lautarakenteinen
Vuoraus: osittain pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listoitukset
Kattomuoto: satula
Kate: puorissa kolmiorimahuopa, muuten profiilipelti
Ikkunat: -

Historia:

Pitkänurkkaisen puorin yhteyteen on liitetty lautarakenteinen L:n muotoinen heinälato, heinäladon ja 
hirsirunkoisen navetan yhdistää toisiinsa portinalusta. Navetan takana on puusee. Heinälato on viimeksi toiminut 



puulatona. 
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 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

PAPPILAN JA VALTATIESILLAN YMPÄRISTÖ

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
16 Nurmon pappila (Ohjelmisto) päärakennus 1894, luhti 1767 x x x x m m m

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
92 Puronvarsi 1950-luvun pihapiiri? (Ykskorvantien aluekokonaisuus) x p p

93 Tuomiranta 1950-luvun alun pihapiiri (Ykskorvantien aluekokonaisuus) x ? p p

131 Välipelto as.rak. 1946-47 x x ? p p

101 Jokinen päärakennus 1886, ulkorakennukset 1800-l. loppu/1900-l. alku x x p p

102 Larvatalo luhtiaitta 1800-luvulta ? x p

103 Yli-Penttilä aitta 1800-luvulta x x p

Muut rakennukset/pihapiirit
100 Rintavainio as.rak . 1930, aitta 1900-luvun alkup. x x p p

93 Koskiranta as.rak. 1950 (Ykskorvantien aluekokonaisuus) x p p

94 Myllyrinne as.rak. 1958-59 p ?

99 Kujala as.rak. 1949, aitta 1900-luvun alkup. p

130 Martola as.rak. 1950, lisäsiipi 

93 Tyynelä as.rak. 1950, (Ykskorvantien aluekokonaisuus) ? x

96 Hannula vanhempi as.rak. 1955 (nyk.piharak) x ? x

97 Myllyranta huonokuntoinen aitta x x x

98 Paavola luhti x x x

132 Kirkonpelto as.rak. 1946, ulkorak. 1950-luku x

158 Laskunvarsi as.rak. 1957 x x

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)

Id: 18118
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 21:77
Sijainti: Pappilantie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi: uskonnon harjoittaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: pappila 1894, luhtiaitta 1767, maakuoppa 1824
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 27.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
kivikellari
luhtiaitta
pappila
ulkorakennus

Vanha kuvaus:
Vanhassa pappilan pihapiirissä oli useita rakennuksia. Vuonna 1766 valmistunut pappila (itä-länsisuunnassa), 
sitä vastapäätä oli suurehko tuohi- ja malkakattoinen piharakennus (renkitupa), käsittäen porstuan, panimotuvan 
sekä takalla ja uunilla varustetun renkituvan, joka palveli myös pakaritupana. Tämä rakennus purettiin vasta v. 
1969, palvellen aina viimeisimpinä aikoina rippikoulu ja nuorisopappien asuntona. Talon oikealla puolella oli 
vieläkin pystyssä oleva aittarakennus (luhti). Näin muodostui sisä- eli miespiha. Taaempana oli karjapiha 
navettoineen, liitereineen, vilja-aittoineen, sikaloineen ja kanaloineen. Riihi sijaitsi 40 kyynärän päässä 
päärakennuksesta. Se oli "kaksipesäinen" ja luuvalla varustettu. Kaikki nämä rakennukset olivat valmiina jo 
vuonna 1767. Joenvarressa oli v. 1806 rakennettu sauna. Kivikellari vuodelta 1824 on edelleen paikallaan. Uusi 
pappila (1894) ja vanha pappila sijaitsivat molemmat pihapiirissä neljän vuoden ajan vierekkäin, vaikkakin 
erisuuntiin asettuneina. 

Kuvaus:
Pappila sijaitsee kauniilla puustoisella, Nurmon jokeen ja viljeltyihin peltoihin rajoittuvalla tilalla. Pihapiirin 
rakennuksiin kuuluvat nykyään pappila (1894), luhtiaitta (1767) ja joenvarren kivikellari (1824). Pihapiirissä 
pappilan suuntaisesti sijaitsee lisäksi ulkorakennus, joka on alkujaan n. 1950-luvulta peräisin. 

Historia:

Kuninkaallisen Majesteetin myönteinen päätös (14.8.1765) saarnahuonekunnan perustamisesta toi samalla 
kiireen pappilan rakentamisesta. Pappilan paikaksi valittiin kirkon lähettyviltä kaunis paikka Ykskorvan kosken 
varrelta, Ala- ja Yli-Penttilän talojen naapuruudesta. Vastakkaisella rannalla jauhoi jo Ykskorvan "vooromylly" ja 
sen tuntumassa oli pari sotilastorppaa. Pappilan vanhan puustellin perustaminen osui isojaon aikoihin. Vuoden 
1766 isojakokarttaan on Ohjelmiston pappila merkittynä rakennuksineen, metsineen ja maineen, mikä viittaa 



siihen, että pappilan pytinki oli jo silloin valmis. Pappilan seutu, jota oli aikaisemmin nimitetty Ykskorvaksi ja 
Välimaaksi, sai nyt nimen Ohjelmisto. Sen viljelysmaat sijoittuivat Penttilän ja Loukon numerojen väliin. Pappila 
ympäristöineen oli aikaisemmin kuulunut Loukoon.  

Vanha pappila rakennettiin vuoden 1766 aikana. Vanha pappila oli mitoiltaan 14,4 m pitkä ja 7 m leveä, se 
sijaitsi nykyisen pappilan puistossa itä-länsisuunnassa. Uusi pappila rakennettiin v. 1894 vanhan pappilan 
viereen pohjois-eteläsuuntaan. Vanha pappila purettiin v. 1898 ja siirrettiin Nurmon Ylijoelle koulutaloksi. Siellä 
se on vieläkin, mutta huonejaoltaan muutettuna. 

Arviointi:
Pappilan pihapiiri on kaunis kokonaisuus ja puutarha sen ympärillä on puustoinen ja kaunis. Pappila on 
säilyttänyt perinteisen ulkoasun hyvin ja korjaukset on tehty siihen luontevasti. Kaunis säilynyt lasikuisti on 
ehdottomasti sen merkittävin osa, se tuo rakennukselle kartanomaista tyyliä ja arvokkuutta. Pappilan 
päärakennus ja pihapiiri ovat niin rakennushistoriallisesti, historiallisesti kuin maisemallisestikin arvokkaita. 
Luhtiaitta on rakennushistoriallisesti merkittävä. Sen perinteinen ulkoasu on säilynyt pärekattoa myöten. 
Kivikellari kuuluu rakennushistoriallisesti merkittäviin kellareihin holvirakenteineen.  

Pappilan ympäristö on määritelty Nurmon kirkonseutuun kuuluvaksi valtakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.  

Pihapiirin rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Aittaa ja kivikellaria on kengitetty lähiaikoina, 
mutta edelleen niiden perustukset ovat matalat, mikä on uhkatekijä säilymiselle.  

Lähteet:
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994.  

Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.  

Takala, Ilkka: Nurmon seurakunnan vaiheita. 1965.  

Talvitie, V. J.: Vuosisatain saatossa. 1979. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)
PAPPILA





Id: 14838
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)



Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: muut 
Alkup. käyttö: 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
Nyk. käyttö: 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
Ajoitus: 1894
Suunnittelija: kirkkoherra B. J. Söderman
Kerrosluku: 1 1/2
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: pystyhelmiponttipaneeli, vaakaponttipaneeli ja pystyhelmiponttipaneeli
Ulkoväri: keltainen, listoitukset valkoiset, ovet vaalean ruskeat
Kattomuoto: satula
Kate: konesaumattupelti
Ikkunat: uudet: T-karmiset, lasikuistissa vanhat kauniit useampiruutuiset ikkunat

Historia:
Nurmo sai uuden pappilan vuonna 1894. Entinen pappila siirrettiin kansakouluksi Ylijoelle, Nurmon perille, jossa 
se vieläkin on. Pappila rakennettiin silloisen kirkkoherra Södermanin piirustusten mukaan entisen viereen 
pohjois-eteläsuuntaan. Ensimmäinen pappila oli ollut itä-länsisuunnassa. Kirkkoherran taitavuutta kuvaa, että 
hän oli itse rakennusmestarina ja työn valvojana.  

Heinäkuussa v. 1893 tehdyn päätöksen mukaan uuden pappilan tuli olla valmis seuraavan vuoden syyskuuhun 
mennessä. Talollisille jaettiin manttaalinsa mukaiset velvoitteet, ts. tarvikemäärät ja hevostyöt.  

Uusi pappila oli edellistä huomattavasti kookkaanpi (28 m x 11 m), puolitoistakerroksinen ja suuriin pappiloihin 
lukeutuva.  

1950-luvulla rakennukseen asennettiin öljykeskuslämmitys, viemäröinti ja vesijohto.  

1985 suoritettiin kattava peruskorjaus: lämmöneristys sisäpuolelle, lattiat ja ikkunat uusittiin, öljykeskuslämmitys 
vaihdettiin suoraksi sähkölämmitykseksi. Yksi makuuhuone muutettiin saunaosastoksi, keittiötä laajennettiin ja 
kellarissa ollut lämpökeskushuone muutettiin varastotilaksi. 

Erityispiirteet:
Kauniisti veistetyt kattoruolien päät. Lasikuistissa kauniit, koristeelliset ja alkuperäiset ikkunat. 

Lähteet:
V. J. Talvitie, Vuosisatain saatossa. 1979. s. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)
LUHTIAITTA



Id: 14834
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1767
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset laudoitetut nurkat ja ovilistat, ovet vispipuuron punaiset
Kattomuoto: satula
Kate: päre
Ikkunat: -

Historia:
Luhtiaitta on vuodelta 1767. Alunperin luhti on ollut turvekattoinen, nykyisin se on katettu päreillä. 
Rakennuksessa on alkujaan ollut kaksi luttia, maitohuone ja varasto. 

Lähteet:
V. J. Talvitie, Vuosisatain saatossa. 1979. s.110 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)
ULKORAKENNUS

Id: 14836
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: ei täytetty 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1950-luku?
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunko
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalean ruskea, ovet ruskeat
Kattomuoto: satula
Kate: betonitiili
Ikkunat: 1-ruutuiset

 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)
KIVIKELLARI



Id: 14835
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: muut 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1824
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: kivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen, ovilistat valkoiset, ovi vispipuuron punainen
Kattomuoto: pulpetti
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Historia:
Tuomas Upan urakoima kivikellari, sijaitsee jokirannassa. Kivikellari on vuodelta 1824, vuosiluku on veistetty 
kauniisti ulkopuolelle oven päällyslistaan. Kellarissa on vuolukivistä tehty holvi. 

Lähteet:
V. J. Talvitie, Vuosisatain saatossa. 1979. s. 111  

Suullista tietoa antanut: Kanttori Mikko Seppänen. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
092 PURONVARSI

Id: 18303
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:278
Sijainti: Kujapentiläntie 1, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 23.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Kujapenttiläntien ja Pappilantien risteyksessä. Pihapiirissä Kujapenttiläntien suuntaisesti on 
puolitoistakerroksinen asuinrakennus, jota vastapäätä on ulkorakennus. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
092 PURONVARSI
ASUINRAKENNUS

Id: 15063
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 092 Puronvarsi
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: ei täytetty



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen
Kattomuoto: satula
Kate: musta profiilipelti
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
092 PURONVARSI
ULKORAKENNUS

Id: 15064
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 092 Puronvarsi
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 941 talousrakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: -



Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, vaalean ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
093 TUOMIRANTA

Id: 18178
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 9:55
Sijainti: Ykskorvantie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1950-luvun alun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 23.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Ykskorvantien varrella sijaitsee vierekkäin kolme pihapiiriä, joissa on 1950-luvun puolitoistakerroksiset 
asuinrakennukset ja kahdessa länsipuolisessa on jäljellä vanhat piharakennukset.  

Tässä läntisimmässä pihapiirissä on 1950-luvun alussa rakennettu asuinrakennus ja saunallinen ulkorakennus. 

Historia:
Tontti on lohkottu Paavolan maista noin 1950. Vierekkäiset kolme tonttia on lohkotti samasta tilasta samoihin 
aikoihin: Tyynelä, Koskiranta ja Tuomiranta. Oiva ja Anja Kukkasela ovat tulleet tälle paikalle 1950-luvun alussa. 

Arviointi:
Asuinrakennus on hyväkuntoinen ja ulkorakennus kohtalaisessa kunnossa.  

Asuinrakennuksella on rakennushistoriallista arvoa: edustaa 1950-luvun rakentamista. Pihapiirillä on 
maisemallista arvoa kuuluessaan osaksi kolmen vierekkäisen 1950-luvulla rakennetun pihapiiriin konaisuuteen. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
093 TUOMIRANTA
ASUINRAKENNUS

Id: 14913
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 093 Tuomiranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1950-luvun alussa
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen saumattu pelti
Ikkunat: kuistissa alkuperäiset 3-jakoiset, muualla uudet tuuletusikkunalliset

Historia:
Oiva ja Anja Kukkasela ovat rakentaneet asuinrakennuksen 1950-luvun alussa. 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
093 TUOMIRANTA
ULKORAKENNUS

Id: 14914
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 093 Tuomiranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1950-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: saunassa betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen saumattu pelti
Ikkunat: ei täytetty
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
131 VÄLIPELTO

Id: 18180
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:249
Sijainti: Pappilantie 1, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1946/47
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Rintamamiestyylinen hirsirunkoinen rakennus sijaitsee Pappilantien alkupäässä. Pihapiiristä on palanut n. 3 
vuotta sitten pitkä ulkorakennus, jossa on ollut hirsirunkoinen navetta, puori ja lato. 

Historia:
Seurakunnan maista, Ohjelmistosta lohkottu. 

Arviointi:
Rakennus edustaa 1940-luvun perinteistä rakentamista ja on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti 
merkittävä. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
131 VÄLIPELTO
ASUINRAKENNUS

Id: 14916
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 131 Välipelto
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1946-47
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta valkoiset listat
Kattomuoto: satula, kuistissa pulpettikatto
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Sissalan opettajaperhe on asunut tässä talossa. He ovat muuttaneet pois 1960-luvulla. Sen jälkeen Jaskari on 
omistanut ja nykyisin seurakunta. Seurakunta on vuokrannut taloa. Nykyisin talossa on vuokralla Nurmon 



Sininauha ry. Toiminta alkanut n. 10 v. sitten. Alakerrassa on tupa ja kaksi kamaria. Yläkerta on ullakkona. Pieni 
wc on tehty eteiseen ja sähkölämmitys laitettu. Alkuperäistä: peiliovet, muurit ja leivinuuni. Sisätiloissa on vanha 
1940-luvun henki jäljellä. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
131 VÄLIPELTO
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
101 JOKINEN

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18125
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:1327
Sijainti: Rintatie 17, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: päärakennus 1886, siirretty nykyiselle paikalle ilmeisesti 1900-luvun alussa
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 19.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
päärakennus
talli-välikkö-liiveri

Kuvaus:
Jokisen tila sijaitsee Lapuantieltä erkanevan Rintatien varrella puuston keskellä. Pihaan johtaa edelleen 
koivukuja, pihapiirin karvillisuus on rehevöitynyt. Pihapiirin ympärillä on viljeltyjä peltoja. Pihapiirissä on Rintatien 
suuntaisesti hirsinen päärakennus, sitä vastapäätä hirsinen on talli-liiveri-puulato ja pihan toisella laidalla 
poikittain sijaitsee hirsinen aittarakennus. Tilaan kuuluu lisäksi kauempana Rintatien toisella puolella sijaitseva 
huonokuntoinen riihirakennus. Huonokuntoiset aitta ja navetta on purettu kymmenkunta vuotta sitten. Aikoinaan 
pihapiirin rakennuksiin on kuulunut lisäksi perunakuoppa. 

Historia:
Jokisen tila on lohkottu Yli-Penttilän tilasta ilmeisesti 1900-luvun alussa. Nykyinen suku on tullut ensin Yli-
Penttilän tilalle vuonna 1874. Lapualta tulleet sisarukset Iida Sofia ja Amalia perheineen ostivat Yli-Penttilän 
Hypoteekkiyhdistykseltä. Ilmeisesti he asuivat ensin kaikki Yli-Penttilän tilalla, joka myöhemmin lohkottin 
sisarusten, Iida Sofian ja Amalian kesken. Iida Sofia jäi Yli-Penttilän tilalle ja Amalialle lohkottiin Jokisen tila. 
Jako on tapahtunut 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alusssa. Nykyinen Jokisen tilalla oleva päärakennus on 
siirretty Yli-Penttilästä, jossa se on sijainnut joen suuntaisesti. Nykyiselle paikalle päärakennus on siirretty 
ilmeisesti 1900-luvun alussa.  

Amalia ja hänen puolisonsa, Iisakki, ottivat nimen Yli-Penttilän tilan mukaan. Heidän jälkeensä tilaa on 
hallinnoinut Vilhelm Yli-Penttilä, jolta tila siirtyi hänen tyttärelle Julialle ja vävyksi tulleelle Arvi Rintasaarelle. Näin 
sukunimeksi tuli Rintasaari. Toimeentulo tilalla on saatu maanviljelyksestä ja karjasta. Tilalla on asutti 
vakituisesti vuoteen 1985 saakka. 

Arviointi:

Pihapiirin rakennusten säilymisen uhkatekijänä on tilan asumattomuus. Ulkorakennukset ovat pahasti painuneet 



ja kasvillisuus on vallannut seinän vierustat pitäen rakenteet kosteina pitkään. Päärakennus on vielä ryhdikäs ja 
sitä suojaavat kate ja korkeat perustukset. Rakennusten kunnostamiseen ja säilyttämiseen tulisi kiinnittää 
huomiota.  

Rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa. Päärakennuksessa on säilynyt kauniit vanhat T-karmiset 6-
ruutuiset ikkunat. Huonejako on säilynyt, vaikkakin sisäpintamateriaalit ovat muuttuneet, ne ovat kuitenkin 
palautettavissa. Profiilipeltikate kuitenkin alentaa sen rakennushistoriallista arvoa. Maisemallinen arvo perustuu 
sijainttiin.  
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
101 JOKINEN



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
101 JOKINEN
PÄÄRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14843
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 101 Jokinen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1886, siirretty ilmeisesti 1900-luvun alussa



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat ja ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: tiiliprofiilipelti
Ikkunat: T-karmiset 6-ruutuiset

Kuvaus:
Rakennus on pitkänurkkainen ja hirsipintainen. Rakennuksen huonejako on säilynyt, vaikka pintaremonttia on 
tehty. Osittain peiliovia on säilynyt. Rakennuksessa ei ole kuistia. Suurinpiirtein keskeltä rakennusta sisäänpäin 
aukeava ovi johtaa porstuaan. Porstuan vasemmalta puolelta johtaa portaan multakokkiin. Porstuaan takana on 
ovikamari. Rakennuksen oikeassa päädyssä on suuri tupa ja vasemmassa päädyssä on porstuakamari ja 
nurkkakamari. Ovikamarissa on pystymuuri ja porstuakamarissa hella. 

Historia:
Rakennusvuodeksi on määritelty 1886. Se on siirretty tälle paikalle Yli-Penttilästä ilmeisesti 1900-luvun alussa. 
Hirsipinta on maalattu punamullalla ensimmäisen kerrän v. 1940 ja toisen kerran v. 1968. Vuosiluvut on merkitty 
päätyyn räystään alle. Rakennukseen on tehty peruskorjausta 1958, jolloin laitettiin vesijohdot ja tuvasta on 
poistettu mm. kurkihirret, seinänvieruspenkit, ylisängyt ja pintoja on levytetty. Samaan aikaan on vanha tuvan 
takka poistettu ja tilalle tehty leivinuuni ja hella. Porstuakamari on remontoitu v. 1969 ja ovikamari 1970-luvulla. 
Uusi tiiliprofiilipeltikate on laitettu noin 15 vuotta sitten. Aluksi katteena on ollut päre ja sitten kolmiorimahuopa. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
101 JOKINEN
PÄÄRAKENNUS

Päärakennuksen pohjakaava 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
101 JOKINEN
AITTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14844
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 101 Jokinen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu tai 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: kennohuopa
Ikkunat: -

Historia:
Siitä ei ole tietoa onko rakennus rakennettu suoraan tälle paikalle vai onko sekin tuotu Yli-Penttilästä. 
Aittarakennuksen oikeassa päässä on ollut kesähuone ja vasemmassa päässä on ollut joskus sauna. 
Kesähuoneen sisäseinäpinnassa on vuosiluku 1942. Siinä on asuttu sotavuosina. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
101 JOKINEN
TALLI-VÄLIKKÖ-LIIVERI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14845
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 101 Jokinen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: tallit 
Alkup. käyttö: 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1800-luvun loppu tai 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: talli 2, muuten 1
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: välikössä pystylauta
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 2-jakoiset

Historia:

Rakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa. Vasemmassa päädyssä on hirsirunkoinen 
talli, keskellä välikkö ja oikeassa päädyssä liiveri. Talliin johtaa sisäänpäin aukeava ovi ja oven molemmin puolin 



on ikkunat. Tallissa on maalattia. Talli on matala ja sen yläpuolella on säilytetty heiniä. Rakennuksen keskellä 
on kevytrakenteinen välikkö. Toisessa päässä on hirsirunkoinen liiveri, jossa on säilytetty kärryjä. Liiverissä on 
lautalattia. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
102 LARVATALO

Id: 18126
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:1029
Sijainti: Rintatie 28, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: aitta 1800-luvulta, siirretty 1900-luvun alussa
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 30.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
luhtiaitta

Kuvaus:
Luhtiaitta on ainut jäljellä oleva rakennus vanhasta rakennuskannasta. Se sijaitsee tuotantorakennusten 
katveessa Rintatien varrella. 

Historia:
Tila kuuluu Penttilän kantatilan historiaan vuodelta 1560. Tila sanottiin myöhemmin Larva-Penttiläksi. Larva-
Penttilä on Ala-Penttilän sukuhaaraa. Penttilä oli yhtenä tilana kuuden sukupolven ajan. Nykyisen tilan suku on 
suoraan Simonpojan sukua suoraan alenevassa polvessa. Aitta on ainut rakennus, joka on vanhasta Larva-
Penttilän rakennuskannasta jäljellä se on siirretty nykyiselle paikalleen vanhalta kantatilan paikalta, noin 200 
metriä pellolta päin. 

Arviointi:
Luhdin rakennushistoriallista merkitystä vähentää rakennuksen huonokuntoisuus. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Reino Penttilä. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
102 LARVATALO
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
102 LARVATALO
LUHTIAITTA

Id: 14846
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 102 Larvatalo
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: rakennettu 1800-luvulla, siirretty 1900-luvun alussa
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: haalistunut punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: huonokuntoinen päre
Ikkunat: -

Historia:

Aitta on rakennettu ilmeisesti 1800-luvulla. Se on siirretty 1900-luvun alussa Larva-Penttilästä. Larva-Penttilä 
(kantatilan paikka) sijaitsi n. 200 metriä larvaan eli nykyiselle pellolle päin eli aittaa on siirretty jokirantaan päin. 



Alakerrassa on ulospäin aukeavat ovet ja yläkerrassa sisäänpäin aukeavat. Alakerrassa vasemmalla on ollut 
kesähuone ja oikealla ruoka-aitta. Yläkerran aitat ovat olleet makuuaittoina. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
103 YLI-PENTTILÄ

Id: 18119
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:1564
Sijainti: Rintatie 50
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus vlta 1958, ulkorakennus vlta 1951, aitta 1800-luvulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 30.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Tila sijaitsee kantatie 67:lta erkanevan Rintatien päässä joen rannassa viljelysten rajaamana. Pihapiirissä on 
kahden asunnon päärakennus vuodelta 1958, ulkorakennus osittain vuodelta 1951 ja otsa-aitta, joka on 
ilmeisesti 1800-luvulta. 

Historia:

Yli-Penttilä on erotettu Penttilän kantatilasta. Penttilän ensimmäinen isäntä, Pentti Simonpoika, oli tullut 
Ilmajoelta 1560 ja tila sai perustajansa mukaan nimen. Penttilän kantatila oli yhtenä tilana kuuden sukupolven 
ajan. Sen viimeinen isäntä oli ennen halkomista Antti Yrjönpoika Penttilä. Isonvihan aikaan tilan kohdalta kulki 
ratsutie ja kahluupaikka joen yli ja tilan rakennukset poltettiin useaan kertaan ohi kulkevien joukkojen toimesta.  

Penttilän halkominen suoritettiin vuonna 1752. Jako tapahtui Antti Yrjönpoika Penttilän kahden vanhimman 
pojan kesken. Vuonna 1754 Antti Yrjönpoika sopi lisäksi poikiensa kanssa syytingisään. Matti Antinpoika jatkoi 
halkomisen jälkeen vanhan kanta-Penttilän isäntänä. Taloa ruvettiin sanomaan Alapenttiläksi sen jälkeen, kun 
veli Juho Antinpoika sai valmiiksi oman tilansa Ylipenttilän rakennukset.  

Juho Antinpoika oli Ylipenttilän isännäksi tultuaan vasta 22-vuotias. Hänen hallussaan tila oli 43 vuotta. Vuonna 
1795 Juho Antinpoika pyysi Lapuan talvikäräjillä 37/48 manttaalin kokoisen talonsa halkomista pojilleen 
Kustaalle (Ylipenttilä) ja Yrjölle (Kujapenttilä) kahteen yhtä suureen osaan. Ylipenttilän tila oli siten Kustaa 
Juhonpojan hallussa vuosina 1795-1824, jonka jälkeen sen peri hänen poikansa Matti Kustaanpoika, jolla tila oli 
1840-luvulle.  

Nykyisen omistajan suku on tullut tilalle vuonna 1874, jolloin Lapualta Erkkilästä tulleet sisarukset IIda Sofia ja 



Amalia perheineen ostivat Yli-Penttilän tilan pankilta (Hypoteekkiyhdistys). Ylipenttilä on ollut ilmeisesti 1840-
luvun ja 1874 välisenä aikana myös Seinäjoen Brukin kartanon omistuksessa, jonka jälkeen se on joutunut 
Hyopteekkiyhdistyksen haltuun.  

Tilaa on myöhemmin jaettu Iida Sofian ja Amalian kesken. Iida Sofia jäi Yli-Penttilän tilalle ja Amalialle lohkottiin 
Jokisen tila. Jako on tapahtunut 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alusssa. Nykyisinkin Jokisella edelleen oleva 
päärakennus on sijainnut tällä samalla tilalla joen suuntaisesti. Nykyiselle paikalle se on siirretty ilmeisesti 1900-
luvun alussa. Yli-Penttilän tilalla on ollut useita päärakennuksia. Ainakin kaksi nykyistä päärakennusta edeltävää 
ovat sijainneet suunnilleen samalla paikalla. Nykyistä edellinen oli rakennettu 1920-luvulla ja se on purettu n. 
1958. Sitä edellinen päärakennus on palanut. 

Arviointi:
Tilalla on historiallista merkitystä osana Nurmon vanhaa kanta-tilahistoriaa. Aitta on rakennushistoriallisesti 
merkittävä. Muut rakennukset on inventoitu ikänsä vuoksi. 

Lähteet:
Nurmon historia I. 1983. s. 486-490  

Suullista tietoa antanut: Jussi Yli-Penttilä. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
103 YLI-PENTTILÄ
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
103 YLI-PENTTILÄ
ASUINRAKENNUS

Id: 14840
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 103 Yli-Penttilä
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asemarakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1958, jatkettu 1981
Suunnittelija: -
Kerrosluku: (1/2) 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: pelti
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat ja ikkunat
Kattomuoto: satula
Kate: saumattu pelti
Ikkunat: uudet

Historia:
Uusi asuinrakennus on rakennettu vanhan puretun paikalle vuonna 1958. Sen on rakennuttanut Jussi Yli-
Penttilä (nykyisen omistajan isä). Talon on rakentanut silloisen omistajan serkku Lennart Penttilä. Rakennusta 
on jatkettu vuonna 1981, jolloin tehtiin rakennukseen myös toinen kuisti. Sisäpinnoista lähes kaikki on uusittu ja 
ikkunat ja ulkovuori vaihdettu. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
103 YLI-PENTTILÄ
AITTA

Id: 14839
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 103 Yli-Penttilä
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, vaalean ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:

Aitta on ainut rakennus, joka on jäljellä vanhasta Yli-Penttilän tilan rakennuksista. Sen tarkka rakennusajankohta 
ei ole tiedossa, mutta ilmeisesti se on rakennettu 1800-luvun puolella. Salvokset on tehty sahaamalla. Ovi on 



sisäänpäin aukeava. Sisällä on jäljellä vanhat viljalaarit, vasemmalla sivulla kolme ja oikealla kaksi. Oikealta 
sivulta nousevat myös jyrkät portaat yläkertaan. Yläkertaa on käytetty nukkuma-aittana. Aitta on ns. otsa-aitta. 
Se on sijainnut aikaisemmin jonkin verran kauempana päärakennuksesta. Aitta on ollut pärekattoinen ja katettu 
kolmiorimahuovalla vuonna 1974. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
103 YLI-PENTTILÄ
ULKORAKENNUS

Id: 14841
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 103 Yli-Penttilä
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1951
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: navetan ja saunan osalla betoni
Runko: savitiili, puurunkorakenne
Vuoraus: osittain peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: pystypuitteelliset 2-ruutuiset ikkunat

Historia:

Ulkorakennus on tehty pääasiassa vuonna 1951. Siihen aikaan rakennettiin navetta, talli, sauna, heinälato, 
puulato ja viljahuoneet. Rakennusta on laajennettu konehallilla vuonna 1984 ja 1991.  



Karjanpito tilalta on loppunut kymmenisen vuotta sitten. Nykyisin rakennus toimii varastotiloina ja konesuojana. 
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 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

KESKI-NURMONTIEN VARREN ASUTUS VÄLILLÄ VT19 - UUSHAKOLA

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
20 Lång eli Honkala päärakennus 1800-luvun lopulta, harvinaisen pitkä rakennus x x ? ? p ? p

23 Lammervo (Siirilä) as. rak. 1943, aitta 1825 x x x x x x p ? p

25 Hakala (Takala) as. rak. 1929 x x x p ? p

160 Keski-Nurmontie/ Eerola 1900-luvun pihapiiri x x x p p

161 Keski-Nurmontie 67 x x p p

105 Kantaheikkilä 1900-luvun alkupuolen pihapiiri? 1930-luku? x x x p p

107 Uushakola as.rak. 1920-l, puorirakennus 1900-luvun alkup. ? ? x p p

Muut rakennukset/pihapiirit
18 Penttilä (Alapenttilä ent. Ihamäk ARVORAKENNUKSET PURETTU ! x x? p p p

138 Pelto-Alanen päärakennus 1800-loppu/1900-alku x p

104 Väljä 1900-luvun alkupuolen pihapiiri? x x p p

159 Takala as.rak. 1953

106 Latvala as.rak. 1949, jatkettu, riihi 1858 x x x

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         



Uushakola (107)

Latvala (106)

Kantaheikkilä (105)

Väljä (104)

Lång eli Honkala (20)

Hakala (Takala) (25)

Siirilä (23)

Alapenttilä ent. Ihamäki (18)

Hietamäki eli Jaskari (11)

Pelto−Alanen (138)

Takala (159)

Keski−Nurmontie/Eerola (160)
Keski−Nurmontie 67 (161)

Kallionsyrjä (106)



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18141
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:1384
Sijainti: Keski-Nurmontie 59, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1800-luvun lopulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta-liiveri
asuinrakennus
viljapuori-talli

Kuvaus:
Kohde sijaitsee Keski-Nurmontien varrella metsäsaarekkeessa, pohjoispuolella on viljellyt pellot. Pihapiirissä on 
pitkä yhdeksän ikkunainen asuinrakennus tiensuuntaisesti. Asuinrakennusta vastapäätä on aitta-liiverirakennus 
ja viljapuori-tallirakennus on pihapiirin pohjoissivulla. Tallirakennuksen takana on ollut talli, riihi ja kivinavetta. 
Uudempi sauna on ulkorakennusten takana. 

Arviointi:
Rakennusten säilymisen uhkatekijänä on tilan asumattomuus. Rakennukset ovat kylmillään ja käyttämättömiä. 
Rakennuksia ei ole tarkoitus kuitenkaan purkaa.  

Pihapiiri on maisemallinen sijaitessaan näkyvällä paikalla Keski-Nurmontien varrella. Rakennusten 
rakennushistoriallinen arvo on alentunut huonokuntoisuuden vuoksi. 

Lähteet:
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14863
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 020 Honkimäki (Lång, Honkala)



Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asemarakennukset 
Alkup. käyttö: 012 kahden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1800-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: luonnonkivet, rossipohja
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalea kerma, ovet ruskeat
Kattomuoto: satula
Kate: I as. punainen kolmiorimahuopa, II as. profiilipelti
Ikkunat: T-karmiset ikkunat

Historia:
Rakennuksen eteläpuolen tupa on tehty lisäosana, kohta talon valmistumisen jälkeen. Rakennus on toiminut 
kahden perheen asuntona.  

Lautaverhous taloon on asennettu 1950-luvulla, sitä ennen rakennuksen värinä on ollut punamulta.  

Eteläpuolen tuvasta on takkamuuri hajotettu ja tilalle tehty peltikuorinen pystymuuri ja keittiöön puuhella. 

Erityispiirteet:
Koristeelliset ikkuna- ja ovilistat. Koristeellisesti veistetyt kattotuolienpäät. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)
AITTA-LIIVERI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14865
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 020 Honkimäki (Lång, Honkala)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: aitan päädyssä vuosiluku 1848, liiveriosa myöhemmin rakennettu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1, aitta 2
Perustus: painuneet kivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: liiverissä ja puuladossa peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Historia:
Aitan päädyssä on vuosiluku 1848. Rakennuksen pohjoispäässä on kaksi aittaa, keskellä liiveri ja toisessa 
päässä otsallinen aitta. Otsallisen aitan päädyssä on jälkikäteen rakennettu puulato. Rakennus on kaiken 
kaikkiaan noin 6 leveä ja 21 pitkä ilman puulatoa. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)
VILJAPUORI-TALLI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14864
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 020 Honkimäki (Lång, Honkala)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: tallit 
Alkup. käyttö: 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1800-luvun loppu?
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: rippeitä punamullasta, talliosalla punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: pelti
Ikkunat: -

Historia:
Rakennus on kooltaan noin 6 x 6 + 7. Talli on kaksikerroksinen ja siinä on maapohja. Viljapuori sijaitsee 
rakennuksen vasemmassa päässä. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
023 LAMMERVO (SIIRILÄ)

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: kesä 2004

Id: 18145
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:549
Sijainti: Keski-Nurmontie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: vanha päärakennus 1943, aitta 1825
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella nauhamaisessa tienvarsiasutuksessa. Pihapiirin eteläpuolella on 
viljellyt pellot. Vanhaa päärakennusta vastapäätä on uusi kookas puuverhoiltu asuinrakennus ja uusi 
autotallirakennus. Pihaan kulkevan tien varrella on aitta ja huonokuntoinen kellari. Keski-Nurmontien toisella 
puolella on riihirakennus. Pihasta uusien rakennusten paikalta on purettu vanha talousrakennus ja sauna. 

Historia:
Tila on lohkottu Penttilän maista. Kaisa ja Kustaa Penttilä ovat tulleet tilalle v. 1895. Kustaa otti vaimon 
sukunimen Penttilä. He ovat tulleet tilalle Penttilänkylästä. 

Arviointi:
Päärakennuksen säilymisen uhkatekijänä on asumattomuus. Aitan ja riihen kuntoon tulisi kiinnittää huomiota 
säilyäkseen. Vanhojen rakennusten tulevaisuus on avoin. Rakennukset ovat maisemallisesti arvokkaita 
sijaitessaan näkyvällä paikalla. Perinteiset ulkoasut säilyneet kohtalaisen hyvin. Aitta vaatisi kunnostamista. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
023 LAMMERVO (SIIRILÄ)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
023 LAMMERVO (SIIRILÄ)
ASUINRAKENNUS

Id: 14871
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 023 Lammervo (Siirilä)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1943



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: kuistissa peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti, kuistissa punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:
Tätä asuinrakennusta ennen olleet rakennukset tuotu Penttilänkylästä 1895. Nykyinen vanha asuinrakennus on 
rakennettu v. 1943. Talo on toiminut Siirilän postipaikkana. Talon on rakentanut Antti ja Ilma Penttilä. Talossa on 
asuttu 2000-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen se on ollut tyhjillään. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
023 LAMMERVO (SIIRILÄ)
AITTA

Id: 14872
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 023 Lammervo (Siirilä)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1825
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Historia:
Aitta on rakennettu 1825. Se on siirretty tälle tilalle v. 1895 Penttilänkylästä. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
025 HAKALA (TAKALA)

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18142
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:610
Sijainti: Takalantie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1900-luvun alusta, ulkorakennus 1950-luvulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
navetta-sauna-lato

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Takalantien ja Keskinurmontien risteyksen läheisyydessä aukealla tontilla. Pihapiirin 
eteläpuolella on viljellyt pellot. Pihapiirissä on 1900-luvun alun hirsirunkoista päärakennusta vastapäätä 1950-
luvulla rakennettu puurunkorakenteinen navettarakennus latoineen ja saunoineen. Ulkorakennuksen paikalla on 
aikaisemmin ollut hirsirunkoinen navetta-talli. 

Historia:
Tila on Penttilän tilasta lohkottu ilmeisesti 1900-luvun alkupuolella. Tila on nykyisin Hakala, mutta on tunnettu 
pitkään Takalana (sukunimellä). Tilan ensimmäiset asukkaat ovat olleet Antti ja Sanna (os. Penttilä) Takala. 
Heidän jälkeensä tila siirtyi lapsille Lyyli Takalalle ja Anna Takalalle. Anna Takala on asunut tilalla vuoteen 1989 
saakka. Tila on aikoinaan ollut maanviljelystila. 

Arviointi:
Tila on ollut tyhjillään noin 15 vuotta. Rakennukset ovat kuitenkin hyväkuntoisia ja ryhdikkäitä. Tilalle on tullut 
uusi omistaja kesällä 2004, joka aikoo kunnostaa ainakin päärakennuksen asuinrakennukseksi tai vapaa-
ajankäyttöön.  

Pihapiirin rakennukset ovat maisemallisesti arvokkaita sijaitessaan avaralla paikalla Keski-Nurmontien ja 
Takalantien kulmauksessa. Päärakennus on rakennushistoriallisesti arvokas perinteisenä säilyneen ulkoasunsa 
vuoksi. 

Lähteet:
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994.  

Suullista tietoa antanut: Reetta Ristimäki. 



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
025 HAKALA (TAKALA)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
025 HAKALA (TAKALA)
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14866
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 025 Hakala (Takala)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1900-luvun alku
Suunnittelija: rak. Antti Takala
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: luonnonkivet, pääasiassa nurkissa
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: kuistissa vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: harmaa, rippeitä punamullasta
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: pääasiassa 6 ja 9-ruutuiset ikkunat

Historia:
Rakennus on rakennettu 1900-luvun alussa. Rakennuksen on rakentanut Raskun paappa Antti ja Sanna 
Takalalle.  

Alakerrassa on tupa ja kaksi kamaria. Yläkerrassa on yksi pieni huone ja loput on ullakkona. Kamareissa on 
jäljellä pystymuurit, mutta tuvan takka on hävitetty ja tilalla on hella. Ikkunat on uusittu 1950-luvulla. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
025 HAKALA (TAKALA)
NAVETTA-SAUNA-LATO

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14867
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 025 Hakala (Takala)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1950-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet ja ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2- ja 3 jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Kuvaus:

Navettarakennus on rakennettu 1950-luvulla. Rakennuksen oikeassa päädyssä on pihanpuolella sauna ja 
saunan takana puuliiveri, keskellä on navetta ja vasemmassa päädyssä puori. Puorin takana vinkkelissä on 



heinälato. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18308
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:132
Sijainti: Keski-Nurmontie, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: ei määritelty 
Ajoitusselite: 1900-luvun alkupuoli
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
talli-lato

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontieltä erkanevan pihatien päässä metsän ympäröimänä. Pihapiirissä on 
puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja sitä vastapäätä entinen talli-latorakennus. 

Arviointi:
Pihapiirin rakennukset eivät ole asuttuja. Pihapiiri sijaitsee syrjäisellä paikalla pienessä metsikössä, niillä on 
maisemallista arvoa kuitenkin kahden rakennuksen pihapiirikokonaisuutena. Asuinrakennus on ryhdikäs ja sillä 
on rakennushistoriallista arvoa. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15073
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 160 Keski-Nurmontie/Eerola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: luonnonkivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi?
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus, kuisti vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat ja puitteet, vihreän harmaa ovi
Kattomuoto: satula
Kate: aaltopelti
Ikkunat: ristikarmiset ikkunat, 6-ruutuiset ja 4-ruutuiset ikkunat

Historia:
Rakennuksessa on umpikuisti, eteinen, tupa ja kaksi kamaria. Toisessa kamarissa on peltikuorinen pystymuuri. 
Peiliovet sisätiloissa. 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA
TALLI-LATO

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15074
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 160 Keski-Nurmontie/Eerola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: tallit 
Alkup. käyttö: 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet
Runko: pitkänurkkainen hirsi, lato lautarakenteinen
Vuoraus: ladossa peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, listat valkoiset, ovet ruskeat
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Kuvaus:
Rakennuksessa on hirsirunkoinen talli ja lautarunkoinen lato. Tallin takana on ulkohuussi. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
161 KESKI-NURMONTIE 67

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18309
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 17:32
Sijainti: Keskinurmontie 67
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: ei määritelty 
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella. Pihapiirissä tien suuntaisesti on asuinrakennus, sitä vastapäätä on 
piharakennus ja asuinrakennuksen sivussa pääty tielle päin on vanha saunarakennus. 

Arviointi:
Rakennuksilla ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa, mutta sijaitessaan aivan Keski-Nurmontien varrella 
pihapiiri on maisemallisesti arvokas. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
161 KESKI-NURMONTIE 67
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15075
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 161 Keski-Nurmontie 67
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: ei täytetty



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet, laajennusosassa betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi?, laajennusosa puurunkorakenne
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: vaalea keltainen, vihreät listat, valkoset puitteet
Kattomuoto: satula
Kate: vihreä profiilipelti
Ikkunat: uudet ristikarmilliset ikkunat
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
105 KANTAHEIKKILÄ

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18310
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 159:1
Sijainti: Keski-Nurmontie
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: 1930-luku?
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
talli-liiveri-aitta

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien ja Kalistajantien risteyksessä. Pihapiirissä on ryhdikäs 
puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja L:n muotoinen ulkorakennus. Pihapiirissä on ollut vanhan 
asuinrakennuksen vieressä toinenkin talo, jossa on aina sotien aikana karjalaisia. Toinen talo on siirretty 
Jokiahon paikalle, mutta se on muuttunut ulkoasultaan. Tilalla on ollut myös vanha navetta ja uudempi navetta, 
joka on rakennettu 1944-45 ja purettu v. 1972. Tilalla on ollut myös puimala. Viereisen pihapiirin saunan paikalla 
on ollut aikoinaan vanha Kantaheikkilän sauna ja uudempi sauna on ollut viereisen pihapiirin asuinrakennuksen 
paikalla. 

Historia:
Tila on lohkottu Kuja-Penttilän tilasta. Tilaa ovat aluksi hallinnoineet Maria Vilhelmiina ja Heikki Ylinen 
(Kalistaja). Koska Ylisiä ja Kalistajia oli jo kylällä tilan nimeksi laitettiin Heikkilä (nyk. Kantaheikkilä), jolla se 
tunnettiin. 

Arviointi:
Pihapiirin rakennukset eivät ole vakituisessa asuinkäytössä. Rakennukset ja pihapiiri ovat kuitenkin hyvin 
hoidettuja ja ne tullaan säilyttämään. Rakennuksilla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Rauha Korpela. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
105 KANTAHEIKKILÄ
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
105 KANTAHEIKKILÄ
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15076
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 105 Kantaheikkilä
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: nykyisen ulkoasun rakennus on saanut v. 1947
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet, betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat ja puitteet
Kattomuoto: satula, kuistin katto aumattu
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: ristikarmilliset ikkunat

Historia:

Samalla paikalla on ollut vanha hirsinen asuinrakennus, joka on ilmeisesti rakennettu 1900-luvun alussa Maria 
Vilhelmiina ja Heikki Ylisen (Kalistajan) hallinnoidessa tilaa. Nykyisen ulkoasun rakennus on saanut v. 1947. 



Silloin vanhaa rakennusta on lyhennetty, laajennettu pihan puolen kamarilla ja korotettu. Taloa rakentamassa on 
silloin ollut Katilan veljekset. Nykyisin rakennuksessa on avokuisti, porstua, tupa ja kaksi kamaria. Porstuassa 
on kaksi kanttuuria. Tuvassa on hella ja molemmissa kamareissa on muuratut takat. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
105 KANTAHEIKKILÄ
TALLI-LIIVERI-AITTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: kesä 2004

Id: 15077
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 105 Kantaheikkilä
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: osittain peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listoitukset, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Kuvaus:
Rakennus on rakennettu 1900-luvun alussa. Rakennuksessa on talli, liiveri ja kaksi puoria, isopuori ja 
pikkupuori. Liiverin ja aitan välissä on ollut portinalusta, joka on laudoitettu umpeen. Tallin takana on puucee. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
107 UUSHAKOLA

Id: 18314
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:152
Sijainti: Keski-Nurmontie 138, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1920-luvun alusta, puori siirretty
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
puorirakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella. Pihapiirissä on 1920-luvulla rakennettu asuinrakennus ja sitä 
vastapäätä tälle tilalle siirretty kolmeosainen puorirakennus. 

Historia:
Tila on lohkottu päätilasta nykyisestä Yli-Hakolasta 1900-luvun alkupuolella. 

Arviointi:
Tila on asuttuna. Asuinrakennuksen ulkoinen olemus on säilynyt ikkuna- ja kattomateriaalimuutoksia lukuun 
ottamatta. Puorin perustukset ovat matalat ja seinän alaosat ovat pullistuneet. Rakennus vaatisi kunnostusta, 
jotta sen rakennushistoriallinen arvo tulee säilymään. Pihapiirin rakennuksilla on maisemallista merkitystä. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
107 UUSHAKOLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
107 UUSHAKOLA
ASUINRAKENNUS

Id: 15083
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 107 Uushakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 012 kahden asunnon talot 
Ajoitus: 1920-luvun alku



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listoitukset
Kattomuoto: satula
Kate: musta profiilipelti
Ikkunat: uudet ristikarmilliset ikkunat

Historia:
Asuinrakennus on rakennettu 1920-luvun alussa. Osa rakennuksesta on siirretty Yli-Hakolan tilalta 1930-luvulla. 
Rakennukseen on tehty remonttia 1970-luvulla. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä. Rakennuksessa asuu 
nyt neljäs polvi. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
107 UUSHAKOLA
PUORIRAKENNUS

Id: 15084
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 107 Uushakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: siirretty 1900-luvun alkupuolella



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: luonnonkivet, painuneet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen, valkoset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Puori on siirretty tälle tilalle. Puorirakennus on kolmiosainen. Ovet ovat kauniisti profiloidusta ponttilaudasta. 

Erityispiirteet:
Koristeelliset ovilistoitukset. 
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 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

KESKI-NURMON JOKIVARSIASUTUS LUUKON JA KALISTAJAN YMPÄRISTÖSSÄ

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
21 Latva-Kalistaja vanha asuinrakennus 1790-lta x x x x x m m m

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
26 Yli-Luukko as. rak. 1800-lta. x x x p p p

21 Ranta-Kalistaja Latva-Kalistajan taloryhmä

21 Naapuri (Ala-Kalistaja) Latva-Kalistajan taloryhmä

108 Kalistaja as.rak. ja aitat 1800-luvun lopulta (neljän talon aluekokon.) x x x x p p

109 Jaskari as.rak. 1900-l. vaihde, paja 1900-l. alku (neljän talon aluekok.) x x x x x p p p

109 Hakola pihapiiri 1900-luvun alkup., navetta 1954 (neljän talon aluekok.) x x x p p

109 Yli-Hakola päärakennus 1935 (neljän talon aluekokonaisuus) x x x p p

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         



Yli−Penttilä (103)

Jaskari (109)

Kalistaja (108)

ntaheikkilä (105)

4)

Yli−Luukko (26)
Larvatalo (102)

Jokinen (101)

intavainio (100)

Rantakalistaja (21)

rmontie 67 (161)

Naapuri (Ala−Kalistaja) (21)

Latva−Kalistaja (21)

Hakola (109)
Yli−Hakola (109)

106)



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 LATVA-KALISTAJA

Latva-Kalistaja sijaitsee kuvassa oikealla. 

Id: 18147
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:111
Sijainti: Kalistajantie 92, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1722-1808 
Ajoitusselite: n. 1790-luku
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
jauhopuori-liiteri

Kuvaus:
Asuinrakennus talouspihoineen sijaitsee peltojen keskellä. Tilan maat rajoittuvat Nurmonjokeen, joka kulkee 
itäpuolella. Kuuluu osaksi kolmen vanhan pihapiirin taloryppääseen. Ensin on Latva-Kalistaja, keskellä Ala-
Kalistaja ja viimeisenä Ranta-Kalistaja. Alunperin kylällä on ollut 7 taloa.  

Latva-Kalistajan pihapiirissä on päärakennusta vastapäätä aittarakennus ja joen puoleisella sivulla entinen talli- 
ja liiverirakennus, jonka takaa on purettu hirsirunkoinen navetta. Maakuoppa on sijainnut jokirannassa ja osittain 
purettu riihi-luuva-lato sijaitsee edelleen pellolla Kalistajantien varrella. 

Historia:
Kalistajan rappiolla oleva kantatila jaettiin v. 1608 kahden henkilön asuttajaksi kahtena eri tilana. Suuremman 
osan, joka käsitti 1/2 manttaalia ja 5 äyrinmaata eli tynnyrinalaa, isännäksi tuli Kalistajaa hallinnoineen kahden 
edellisen isännän todennäkoiden veli Olavi Matinpoika. Pienempi osa 1/3 manttaalia ja 3 1/2 tynnyrinalaa 
annettiin Erkki Erkinpojalle, joka oli vanha sotamies ja iältään jo lähes 50-vuotias. Olavi Matinpoika jatkoi 
vanhan kanta-Kalistajan isäntäsarjaa ja taloa ruvettiin sanomaan Rintakalistajaksi erotukseksi uudesta Erkki 
Erkinpojan perustamasta Latvakalistajasta.  

Latva-Kalistaja esiintyy maakirjoissa 1/3 manttaalin suuruisena perintötalona v. 1608. Ensimmäinen varmasti 
tunnettu isäntä oli Erkki Erkinpoika (1608-1641), jonka jälkeen Eskeli Matinpoika, josta varma sukujohto alkaa. 
Eskeli Matinpoijan jälkeläisten hallussa on yhä vielä Latva-Kalistajan päätalo. Talon on siten yli 300 vuotta 
mennyt perintönä polvesta polveen. Kalistaja sukunimenä on hävinnyt nykyisin Nurmosta. 

Arviointi:

Päärakennuksen uhkatekijänä on alapohjan ja tulisijojen heikohko kunto. Tuvan takka on routimisen vuoksi 
pullistanut pihanpuolen hirsiseinää. Multipenkkisenä rakennuksena alakerran tyhjillään olo on uhka rakennuksen 



säilymiselle. Yläkerta on asuttuna. Ulkorakennukset tulevat säilymään toistaiseksi tällaisenaan.  

Päärakennuksen ja aitan perinteinen ulkoasu on säilynyt. Ulkorakennusta on muutettu jonkin verran aikojen 
varrella ja sen perinteinen ulkoasu on kärsinyt. Riihi tullaan lähitulevaisuudessa purkamaan. Pihapiirillä on 
historiallista merkitystä kantatilahistorian kannalta. Maisemallisesti merkittävä pihapiiri. 

Lähteet:
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994  

Suullista tietoa antaneet: Tuure ja Sirkka Keski-Jaskari. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 LATVA-KALISTAJA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 LATVA-KALISTAJA
ASUINRAKENNUS



Id: 14874
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 021 Latva-Kalistaja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: n. 1790
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: luonnonkivet, multipenkki
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: musta kolmiorimahuopa
Ikkunat: 6-ruutuiset

Kuvaus:
Alakerta on varastona ja yläkerta asuttuna. Sekä ala- että yläkerrassa on keskellä suuri tupa, itäpäädyssä on 
porstua, josta kylkevat portaat yläkertaan ja kamari ja länsipäädyssä on kaksi kamaria. Alakerran tupa on 
perinteisessä asussaan. Tuvan suuri takka on routimisen takia pullistanut ulkoseinää. 

Historia:

Talo on siirtynyt nykyisen suvun haltuun 1869. (Asukkaat Yli-Hakolasta). Nykyinen asuinrakennus on rakennettu 
suoraan kyseiselle paikalle n. 1790-luvulla. Rakennus on kaksikerroksinen, talossa on 20 ikkunaa ja erittäin 
koristeelliset räystäslaudoitukset. Rakennuksen lännenpuolen päädyssä ollut segmentin muotoinen ikkuna on 
peitetty päädyn laudoitustyön yhteydessä.  

Talo on ensin ollut yksikerroksinen ja se on korotettu myöhemmin kaksikerroksiseksi (1870-luvun tienoilla).  



Talon historiaan liittyvät myös Kalistajan piiskahäiden valitettavat tapahtumat: Häissä juhlimassa olleita nuoria 
oli karannut talon yläkertaan seurustelemaan, josta heidät "ryminällä" haettiin Latva-Kalistajan talolle 
körttiukkojen ja -akkojen piiskattavaksi. 

Erityispiirteet:
Rakennus illo eli alaspäin kapeneva. Ikkunoiden vuorilaudoissa venytetty salmiakkikuvio ja nurkat vuorattu 
koverretulla haljaspuolikkailla. Räystäslaudoissa "pitsi" koristeet. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 LATVA-KALISTAJA
JAUHOPUORI-LIITERI

Id: 14875
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 021 Latva-Kalistaja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: siirretty 1900-luvun alussa
Suunnittelija: -
Kerrosluku: jauhopuori 2, muuten orret
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Historia:
Aitta on siirretty tuvan päädystä nykyiselle paikalle 1900-luvun alussa. Ylisen talo on ollut aikaisemmin aitan 
paikalla. Aitassa on jauhopuori ja liiterit. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 RANTAKALISTAJA

Rantakalistaja on kuvassa vasemmalla. 

Rantakalistaja on kuvassa vasemmalla. 

Id: 18149
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:147
Sijainti: Kalistajantie 100, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: päärakennuksen hirsirunko siirretty 1922-23, luhtiaitta 1851
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
luhtiaitta

Kuvaus:
Tilan maat rajoittuvat Nurmonjokeen, joka kulkee itäpuolella. Kuuluu osaksi kolmen vanhan pihapiirin 
taloryppääseen. Ensin on Latva-Kalistaja, keskellä Ala-Kalistaja ja viimeisenä Ranta-Kalistaja. Alunperin kylällä 
on ollut 7 taloa.  

Pihapiirissä on päärakennus, jossa on matala lisäsiipi. Päärakennuksen vieressä on kunnostettu luhtiaitta. 
Päärakennusta vastapäätä on aikoinaan ollut navetta-talli-konesuojarakennus. Hyvin hoidettuun pihapiiriin 
johtaa Kalistajantieltä koivukujanne. 



Historia:
Rantakalistaja on erotettu Latva-Kalistajasta. Erotus on tapahtunut 1920-luvun vaiheilla. Jako tapahtui veljesten 
kesken Jaakko Kalistaja tuli tähän tilalle ja Herman Kalistaja jäi Latva-Kalistajaan. Tila tunnetaan nykyisin 
Maunulana sukunimen perusteella, ennen tunnettu Rinta-Kalistajana. Nykyisin tilanimenä on Rantakalistaja. 

Arviointi:
Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja pihapiiri hyvin hoidettu. Rakennukset tullaan säilyttämään tällaisenaan. 
Ilmeisesti kuitenkin vain kesäasuntona. Pihapiiri on maisemallisesti merkittävä. Luhtiaitalla on 
rakennushistoriallista arvoa. Se on nostettu ja maalattu. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Elvi Maunula. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 RANTAKALISTAJA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 RANTAKALISTAJA
ASUINRAKENNUS

Id: 14877
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 021 Rantakalistaja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
Ajoitus: 1922-23



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet, lisäsiivessä betoni
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus, päädyissä osittain helmiponttilaudoitus pystyyn
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto: mansardi
Kate: punainen pelti
Ikkunat: olleet 6-ruutuiset

Historia:
Asuinrakennuksen hirsirunko on siirretty Ylivieskasta v. 1922-23 Jaakko Kalistajan toimesta. Omistajan serkku 
asui Ylivieskassa ja ehdotti hyvän hirsirungon siirtoa. Rakennus on laudoitettu pian siirron jälkeen, sisällä oli 
aluksi vain pahvit hirsien päällä. 1930-luvun alussa sisäpinnat on tapetoitu. Aluksi talo maalattiin harmaaksi, 
1970-luvun puolivälin jälkeen keltaiseksi ja 1990-luvulla punaiseksi. Nykyinen keltainen väritys on vuodelta 
2000. Aluksi keskellä oli tupa ja molemmissa päädyissä yksi pitkänomainen kamari. Portaat yläkertaan ovat 
kulkeneet alunperin isosta korkeasta kuistista. Kuisti on uusittu ja portaat on siirretty tuvan puolelle v. 1975. 
Yläkerrassa tuvanpäällä on iso huone ja päädyissä kamarit. Sosiaalitilat on tehty 1970-luvulla elintasosiipeen. 
Ikkunat on uusittu, alunperin 6-ruutuiset ikkunat. Uunit on hävitetty, samoin tuvasta vanhatakka. Sisätilojen 
pinnat on uusittu. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 RANTAKALISTAJA
LUHTIAITTA

Id: 14878
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 021 Rantakalistaja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1851
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Luhtiaitassa on vuosiluku 1851. Se on tuotu tälle tilalle Latva-Kalistajasta ilmeisesti 1920-luvulla. Alakerrassa on 
ollut vilja-aitat ja yläkerrassa vaateaitat. Nykyisin aitta toimii varastona. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 NAAPURI (ALA-KALISTAJA)



Id: 18148
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:140
Sijainti: Kalistajantie 92, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: 1800-luku
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Tilan asuinrakennus ja puorirakennus sijaitsevat Latva-Kalistajan ja Ranta-Kalistajan pihapiirien välissä. 
Nurmonjoki kulkee itäpuolella. Viljellyt pellot aukeavat länsipuolelle. Alunperin kylällä on ollut 7 taloa. 

Historia:
Lohkottu Latva-Kalistajan tilasta. Tunnetaan Ala-Kalistajana. 

Arviointi:
Päärakennus on huonokuntoinen: katto vuotaa ja välikatto on osittain romahtanut ja lattiat osittain lahonneet. 
Rakennusta ei tulla kunnostamaan. Säilyy toistaiseksi tällaisenaan. Puorirakennuksen rakennushistoriallinen 
arvo on kärsinyt etusivulle sahattujen aukkojen myötä. Rakennuksilla on maisemallista arvoa sijaitessaan 
aukealla paikalla, viljeltyjen peltojen laidalla ja kuuluessaan viereisten pihapiirien kanssa maisemalliseen 
aluekokonaisuuteen. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Tuure Keski-Jaskari 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 NAAPURI (ALA-KALISTAJA)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
021 NAAPURI (ALA-KALISTAJA)
ASUINRAKENNUS

Id: 14876
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 021 Naapuri (Ala-Kalistaja)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1800-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: valkoinen
Kattomuoto: satula, keskellä korotettu frontoni
Kate: sementtitiili
Ikkunat: ei täytetty

Historia:

Rakennettu joskus 1800-luvulla. Ollut pohjakaavaltaan Latva-Kalistajan mallinen. Vuorilaudoituksen alla näkyy 
punamultaa hirsissä. 1960-luvulla tehty remonttia: lattiat, seinäpinnat levytetty, ovet ja ikkunat uusittu, 



keskuslämmitys laitettu, kattoa korotettu ja huonejakoa muutettu. Talo ollut noin 20 vuotta tyhjillään. Lattiasieni 
ollut, lattiat osittain lahonneet, katto vuotaa. Pihanpuolen kamarin välikatto romahtanut. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
026 YLILUUKKO

Id: 18143
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 9:73
Sijainti: Isokoskentie 52, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: asuinrakennus koottu uudelleen 1912, ulkorakennukset 1800-luvun lopulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 10.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
talli-aitta
viljapuori-liiveri

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee aivan Nurmonjoen partaalla, joen ja Isokoskentien välissä, nauhamaisessa 
jokivarsiasutuksessa. Pihapiiriin päärakennuksen luoteispäädyn puolelle on valmistumassa uusi asuinrakennus. 
Vanhoja rakennuksia pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi tallirakennus ja viljapuori-liiverirakennus. 
Tallirakennuksen takana on ollut hirsinen navettarakennus, jossa on päässä lautarakenteinen lato. Navetta on 
osittain purettu uuden rakennuksen tieltä. Isokoskentien varrella on vielä osittain jäljellä vanhaa riihirakennusta. 

Historia:
Luukon kantatila on jaettu kahtia Erkki Matinpojan pojille Antille ja Juholle vuonna 1790. Halotun kanta-Luukon 
ylemmän osan eli Yliluukon ensimmäinen isäntä oli 31-vuotias Juho Erkinpoika. 

Arviointi:
Vanhapäärakennus, viljapuori ja tallirakennus ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Lisäksi tila kuuluu 
kiinteästi Luukon kantatila historiaan ja talossa on aloitettu Nurmon kansakoulu. Pihapiiri on maisemallisesti 
arvokas kuuluessaan nauhamaiseen jokivarsiasutukseen. 

Lähteet:
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994 
Suomen maatilat V, vlta 1933 
Suuri maatilakirja VI, vlta 1967 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
026 YLILUUKKO
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
026 YLILUUKKO
ASUINRAKENNUS

Id: 14868
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 026 Yliluukko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 012 kahden asunnon talot 
Ajoitus: perimätiedon mukaan koottu uudelleen 1912



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: kevytsoraharkot
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, puitteet ja ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:
Perimätiedon mukaan talo on purettu ja koottu uudelleen vuonna 1912. Idänpuoleiset kamarit on luultavasti 
jälkeenpäin. Rakennuksessa on toiminut Nurmon ensimmäinen kansakoulu: 1884-1885. Nurmon ensimmäinen 
kansakoulu alkoi tammikuun 15. päivänä v. 1884 talollisen Juho Salomoninpoika Yli-Luukon talossa. 
Avajaispäivä, Nurmon silloisessa vaatimattomassa elämässä tärkeä tapaus, oli koonnut lukuisasti kuntalaisia 
Yli-Luukon suureen tupaan. Oli tullut lasten vanhempia ja suuri joukko lapsia, joiden tarkoituksena oli pyrkiä 
oppilaaksi Nurmon "ylhäisimpään kansakouluun". Suuri tupa oli koetettu saada asianmukaiseen kuntoon, sinne 
oli hankittu pitkiä pulpetteja, joihin mahtui istumaan useampia oppilaita. Mutta kun ne eivät riittäneet, osan oli 
istuttava tavallisilla penkeillä. Tuvan seinällä komeili musta taulu ja sen edessä oli lava opettajapöytineen. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
026 YLILUUKKO
TALLI-AITTA

Id: 14869
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 026 Yliluukko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: tallit 
Alkup. käyttö: 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: uusittu 1922
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Tallirakennus on vuoden 1933 maatila kirjan mukaan uusittu v. 1922. Rakennus on kooltaan noin 6 x 5,5 + 5,5. 
Talli on ollut rakennuksen pohjoispäässä. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
026 YLILUUKKO
VILJAPUORI-LIIVERI

Id: 14870
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 026 Yliluukko
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1899
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: betoni
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: haalistunut punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Viljapuorin päädyssä eli pohjoispäädyssä on vuosiluku 1899. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
108 KALISTAJA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18315
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:124
Sijainti: Hakolantie 31
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: 1800-luvun lopun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
vilja-aitat ja navettarakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Hakolantieltä erkanevan pihatien varrella viljeltyjen peltojen ympäröimänä. Lähistöllä on kolme 
muuta tilaa: Ala-Hakola, Yli-Hakola ja Jaskari. Varsinainen Kalistajan päätila, Latva-Kalistaja, siintää peltojen 
takaa.  

Pihapiirissä sijaitsee kookas päärakennus ja sitä vastapäätä aitat ja navetan käsittävä ulkorakennus. 

Historia:
Tila on lohkottu Kalistajasta. Isäntä tilalle on tullut Latvakalistajasta. Nykyinen isäntä Tauno Onikki on tullut 
taloon vävyksi v. 1947. Hän on karjalaisia. Sitä ennen isäntänä oli Matti Kalistaja. 

Arviointi:
Asuinrakennuksen uhkatekijänä on sen osittainen asumattomuus. Ulkorakennuksen käyttö on vähäistä. 
Rakennukset tulevat toistaiseksi säilymään. Rakennuksilla on rakennushistoriallista merkitystä. Ne ovat 
maisemallisesti merkittäviä sijaitessaan peltoaukean keskellä. Samalla peltoaukealla on näkyy yhteensä 
seitsemän vanhaa päärakennusta. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Tauno Onikki. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
108 KALISTAJA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
108 KALISTAJA
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15085
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 108 Kalistaja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1800-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: luonnonkivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:
Asuinrakennus on tuotu Latva-Kalistajasta 1800-luvun lopulla, josta on tullut isäntä tälle tilalle. Rakennuksessa 
on porstua, porstuakamari, keskellä tupa ja toisessa päässä kaksi kamaria. Keittiölle ja pesuhuoneelle on 
lohkaistu tuvasta tila, jolloin vanha takka on jäänyt osittain piiloon. Asuinkäytössä ovat eteläpään kamarit, keittiö 
ja pesuhuone. Rakennus on ollut aikaisemmin vaalean vihertävä. Se on maalattu nykyisin punamullalla. 

Erityispiirteet:
Koristeelliset kattotuolien päät. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
108 KALISTAJA
ASUINRAKENNUS
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
108 KALISTAJA
VILJA-AITAT JA NAVETTARAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15086
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 108 Kalistaja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: aitat 1800-luvun lopulta



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: aitoissa pitkänurkkainen hirsi, navettarakennus puurunkorakenteinen
Vuoraus: navettarakennus peiterimoitettu
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 4-ruutuiset

Historia:
Aitat ovat peräisin 1800-luvun lopulta. Siitä ei ole tietoa onko rakennukset rakennettu tälle paikalle vai onko ne 
siirretty Latvakalistajasta. Rakennuksen vasemmassa päässä on kaksi hirsirunkoista aittaa, johon on 
myöhemmin yhdistetty portinalustan kautta navettarakennus, jonka päässä on lato. Aitoissa on viljalaarit. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 JASKARI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18318
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:137
Sijainti: Hakolantie 39, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: 1800-luvun lopun/1900-luvun alun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
asuinrakennus
navettarakennus
paja

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Hakolantien varrella. Pihapiirissä vanhoista rakennuksista on jäljellä asuinrakennus, aitta, paja 
ja navettarakennus. Päärakennus sijaitsee kaakkois-luoteissuunnassa ja sen pohjoispuolella on aittarakennus. 
Aitan takana on navettarakennus. Pihatupa, jota on käytetty myös aittana on purettu huhtikuulla 2004. Se on 
sijainnut asuinrakennusta vastapäätä. Kahden hevosen talli on sijainnut vilja-aitan lounaispuolella ja niiden 
välistä on ollut kulku navetalle. Huonokuntoinen paja sijaitsee pellon laidalla aittarakennuksen koillispuolella. 
Pajan edessä on ollut savusauna, joka on purettu v. 1954. Vilja-aittaa vastapäätä on ollut toinen asuinrakennus 
(ilmeisesti Ala-Hakolan vanha päärakennus) ja päärakennusten päätyjen läheisyydessä on ollut kylän yhteinen 
kaivo. 

Historia:
Tila on lohkottu alunperin Kalistajan tilasta. Paappa Juho Juhonpoika (1864-1940) Jaskari ja vaimo Kaisa 
Juhontytär ovat tulleet tälle tilalle. Tila on erotettu Juho Juhonpoika Jaskarille. Tila saatiin vaimon puolelta, joka 
oli Ala-Hakola omaasukua.  

Tila tunnetaan Hakolana tai Pelttarina (Hakolan seppä). Jaskarilla (Juho Kustaanpoika Jaskari 1844-1905) kävi 
taitonsa oppimassa myös tämä "Hakolan pelttari" Juho Jaskari. Hän oli vaskisepistä ainoa, joka erikoistui 
kelloihin. Oppilasaikaan hän tosin valmisti vain yhden kellon, mutta sittemmin kellomestarina ollessaan hän 
korjasi satoja tasku-, herätys- ja kaappikelloja, joita tuotiin hänelle naapuripitäjästä asti. 

Arviointi:

Tila on asuttuna. Asuinrakennus aiotaan säilyttää, mutta muiden vanhojen rakennusten säilyminen on 
epävarmaa. Paja on pahasti painunut, eikä sitä ole aikomusta kunnostaa. Myös aitta on painunut ja se 



mahdollisesti puretaan. Navetan sementtilattia on pullistunut, eikä sitä ole aikomusta kunnostaa. Tilalla on 
asunut pelttari Juho Juhonpoika Jaskari, joten tila merkittävä pelttarihistorian kautta. Tila kuuluu maisemallisesti 
peltoalueeseen, jolla on yhteensä seitsemän vanhan päärakennuksen omaavaa pihapiirikokonaisuutta. 

Lähteet:
Nurmon historia II, s. 282  

Suullista tietoa antanut: Liisa Jaskari. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 JASKARI
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 JASKARI
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Keaä 2004

Id: 15091
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Jaskari
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1800-luvun loppu/1900-luvun alku



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: musta profiilipelti
Ikkunat: uudet 6-ruutuiset ikkunat

Historia:
Talo on siirretty Syrjänmäestä (Kiikun alueelta) 1800/1900-luvun vaihteessa, kun paappa Juho Juhonpoika 
Jaskari ja vaimo Kaisa Juhontytär ovat tulleet tähän tilalle. Vuosien 1936-38 välisenä aikana yläkertaan on tehty 
kamari setä Jussille. Talo on laudoitettu ensimmäisen kerran joskus 1940-luvun lopulla ja uudelleen 1990-
luvulla. Tupaa on muutettu v. 1974, jolloin takka ja leivinuuni on purettu. Pesuhuone on tehty sisälle. Piirustukset 
löytyvät kunnan rakennuslupa-arkistosta. Rakennuksessa on ollut rossipohja, nykyisin valettu sementtilattia. 
Rakennuksessa ei ole ollut alunperin kuistia. Sisätiloissa ei ole jäljellä alkuperäistä. Ikkunat ja kate on uusittu 
1990. Aikaisemmin rakennuksessa oli huopakate. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 JASKARI
AITTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15094
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Jaskari
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: n. 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Aitta on luultavasti 1900-luvun alusta. Vasemmalla on kaksikerroksinen vilja-aitta ja vieressä työkaluaitta. Vilja-
aitan oikealta puolelta kulkevat portaat ylös. Nykyään rakennus on varastona. Työkaluaitan takana on 
ulkohuussi. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 JASKARI
NAVETTARAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15093
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Jaskari
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: -
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: navetassa betoni, ladoissa nurkkakivet
Runko: navetan osalla hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus/pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Kuvaus:
Rakennuksessa keskellä on navetta ja talli ja päädyissä ladot. Navetan osalla on hirsirunko ja sementtilattia. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 JASKARI
PAJA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15092
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Jaskari
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: pajat/verstaat 
Alkup. käyttö: 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: n. 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painunut
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: harmaa
Kattomuoto: satula
Kate: punainen huonokuntoinen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:
Paja on "Hakolan pelttarin" Juho Jaskarin aikana rakennettu. Hän korjasi siinä kelloja, joita tuotiin 
naapuripitäjästä saakka. Pajassa on ahjo jäljellä, mutta palkeet on viety museolle. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 HAKOLA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18317
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:97
Sijainti: Hakolantie 44, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1915-16, puori 1827, navetta 1954
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
luhti-talli-liiveri
navetta

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Hakolantien varrella. Pihapiirissä on 1916 valmistunut asuinrakennus, jonka ulkoasua on 
muutettu 1970-80-luvuilla. Päärakennusta vastapäätä on hirsinen liiveri-talli, johon on yhdistetty portinalustan 
kautta luhtiaitta. Hirsiset ulkorakennukset on siirretty tien toiselta puolelta. Liiverin vieressä on savitiilinen 
navettarakennus vuodelta 1954. Pellolla noin 150 metrin päässä on ollut riihi ja noin 100 metrin päässä 
savusauna. Pihapiiri sijaitsee peltoaukealla, josta näkyy yhteensä seitsemän vanhaa päärakennusta. 

Historia:



Tila on erotettu viereisestä Jaskarin tilasta, entisestä Ala-Hakolasta. Sukunimi olisi Kalistaja, mutta sukunimeksi 
on otettu ent. tilan nimi eli Ala-Hakola. Nykyisen omistajan isoisän isä, Matti Ala-Hakola on tullut tilalle 
puolisonsa Marja (os. Knuuttilan) kanssa. Matti Ala-Hakolan isä, Herman Ala-Hakola ja puoliso Elviira on 
ostanut tilan huutokaupasta. He asuivat aluksi muutamia vuosia vanhassa talossa, joka on sittemmin purettu. 
Uutta asuinrakennusta on alettu rakentamaan 1915. Tilalla olevat hirsirakennukset ovat olleet aluksi vanhassa 
pihassa. 

Arviointi:
Tila on asuttuna. Päärakennuksen perinteinen ulkoasu on muuttunut 1970-80-luvuilla tehtyjen muutosten myötä. 
Hirsirunkoisen ulkorakennuksen (luhti-talli-liiveri) perinteinen ulkoasu on säilynyt, mutta se on huonokuntoinen ja 
aiotaan purkaa tulevaisuudessa. Savitiilinen navetta edustaa tyypillistä 1950-luvun navettarakennusta. Pihapiirin 
maisemallinen arvo perustuu siihen, että se kuuluu samalla petoaukealla olevan seitsemän vanhan 
päärakennuksen omaavaan pihapiirikokonaisuuteen. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Heino Ala-Hakola. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 HAKOLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 HAKOLA
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15088
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Hakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1915-16
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: luonnonkivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: uudet

Historia:

Asuinrakennusta on alettu rakentamaan v. 1915 ja se on valmistunut 1916. Sen on rakentanut Herman ja Matti 
Ala-Hakola. Asuinrakennus on peruskorjattu v. 1975 ja v. 1986 rakennukseen on tehty iso kuisti. Ennen 



rakennuksessa on ollut kaksi kuistia. Tupaa on pienennetty rakentamalla siihen pesuhuone ja sauna. Tuvan 
vieressä on kaksi kamaria ja perällä yksi. Rakennuksen oikeassa päässä on ns. syytinkikamari. 
Peruskorjauksessa on purettu tuvan vanha takka. Makuukamarissa on vanha pystymuuri sähkövastuksin. 
Yläkerrassa on molemmissa päädyissä huoneet, sivukkaat ja keskellä iso ullakkotila Ikkunat ovat olleet T-
karmisia. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 HAKOLA
LUHTI-TALLI-LIIVERI

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15090
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Hakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1827
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Rakennus on siirretty tien toiselta puolelta vanhasta Ala-Hakolan pihapiiristä. Rakennus on peräisin vuodelta 
1827. Luhti on luultavasti ollut alunperin erillinen rakennus, joka on liitetty portinalustan kautta talli-liiveriosaan. 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 HAKOLA
NAVETTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15089
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Hakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1954
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: savitiili, lato lautarakenteinen
Vuoraus: osittain peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 4-ruutuiset ikkunat

Historia:
Navettarakennus on rakennettu vuonna 1954. Tila on ollut karjatila. Nykyisin rakennus on tyhjillään. Siinä on 
ollut karjaa viimeksi vuonna 1985. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 YLI-HAKOLA

Id: 18316
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:66
Sijainti: Hakolantie 48, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1935
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Hakolantien päässä. Piahpiirissä on v. 1935 rakennettu päärakennus, päärakennuksen 
vieressä on osittain säilynyt vanhaa navettaa, päärakennusta vastapäätä on liiverirakennus ja sen vieressä 
ulkorakennus. Pihapiiristä on purettu useita rakennuksia, jotka on esitetty pihapiirikaaviossa. 

Arviointi:
Asuttuna ja tarkoitus kunnostaa. Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on kärsinyt v. 1974 tehdystä 
laajennuksesta ja sen rakennushistoriallinen arvo on sen myötä alentunut. Pihapiiri on maisemallisesti arvokas 
sijaitessaan peltoaukean keskellä. Samalla peltoaukealla on näkyy yhteensä seitsemän vanhaa päärakennusta. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 YLI-HAKOLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
109 YLI-HAKOLA
ASUINRAKENNUS

Id: 15087
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 109 Yli-Hakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1935
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: vihreä, tumman vihreät listoitukset, ikkunapuitteet valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu v. 1935. Alunperin se on ollut puolet pidempi. Toinen puoli on siirretty Keski-
Nurmontien toiselle puolelle (Uushakola). Rakennuksen etusivulle on tehty laajennus v. 1974. Rakennuksen 



oikeassa päässä on tupa, jossa on vanha tulisija, keskellä on keskikamari ja yläkerran portaikko ja vasemmassa 
päässä on kaksi kamaria. Yläkerrassa on molemmissa päissä huoneet ja keskellä kylmää tilaa. 
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 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

KESKI-NURMON ASUTUS AUTION JA RUUHIKOSKEN YMPÄRISTÖSSÄ

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
29 Saarteenoja as.rak. 1851, toinen as.rak. 1872 x x x ? x m m m

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
27 Alaluoma as. rak. 1920-lta. Hyvä pihapiiri! x x ? ? p? p? m

28 Keskiluoma as. rak. noin 1870-lta. Hyvä pihapiiri! x x ? x p p p

110 Ylinen/Laitila (ent. Yli-Kalistaja) as.rak. 1877, ulkorakennuksia 1800-l ja 1900-l ? ? x x x x p p p

111 Mäkihakola kivinavetta 1944-45 x x p ?

112 Autio as.rak. 1937, saunarak. 1940-l x ? ? p

117 Ylinen vilja-aitta 1894, luhtiaitta 1800-luvun loppu x x p ? ?

117 Lempola otsa-aitta 1795, aitta 1800-luku? x x x x p ? p

118 Koskenranta as.rak. 1930 x x x p p

119 Luomanpalsta x x p

121 Tiilipruuki päärakennus 1920-30-luvulta x x x x x p p p

122 Tiisijärvi aitta 1800-luvun lopulta? x p p

124 Niemi as.rak. 1948 x x x x p p

126 Saarilampi 1800-luvun lopun pihapiiri x x x x p p

162 Vanha Ylä-Autio päärak. 1890-luvun loppu, jatkettu myöhemmin x x ? p p

139 Ylä-Autio as.rak. 1945-47 x x ? p

116 Soinila ent. kaupparakennus 1918 x x x ? p p p

141 Ranta as.rak. 1938-39, aitta ja hirsinavetta 1900-luvun alkup. x x x x p p

Muut rakennukset/pihapiirit
140 Palosaari as.rak. 1952, lisäsiipi x x p p

114 Mäki-Autio as.rak. 1900-luvun alusta? x x p ?

116 Hautanen aitan perinteinen asu muuttunut ? x

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         



Soinila (116)
Ylinen (117)

Koskenranta (118)

Keskiluoma (28)

Alaluoma (27)

Luomanpalsta (119)

Mäki−Autio (114)

Autio (112)

Ylinen/Laitila (110)

Mäkihakola (111)

kola (107)

Ylä−Autio (139)

Palosaari (140)

Ranta (141)

Vanha Ylä−Autio (162)

Hautanen (116)

Lempola (117)

Perttilä (140)



Tiilipruuki (121)

Niemi (124)

Tiisijärvi (122)

Rinta−Keskinen (125)

Saarteenoja (29)

Saarilampi (126)



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA



Id: 16889
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 17:42
Sijainti: Keski-Nurmontie 483
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1809-1863 
Ajoitusselite: asuinrakennukset: 1851 ja 1872 (1952), luhti 1840, ulkorakennukset 1800-luvun loppu ja 

1900-l alku
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 23.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
asuinrakennus
asuinrakennus
luhtiaitta
Talli-aitta-sauna-navetta
vaja

Kuvaus:
Erittäin kaunis ja eheä maatilaympäristö Keski-Nurmontien varrella viljelysten ympäriömänä. Pihapiirissä on 
kaksi vanhaa päärakennusta, luhtiaitta, aittarakennus ja vaja sekä talli-aitta- ja navettarakennus tiiviisti 
ryhmiteltyinä. 

Historia:
Lapuan pitäjän piiskurina tunnettu Jaakko-niminen itsellismies asettui vuonna 1751 asumaan vähän Knuuttilan 
alapuolellepienen Saartenojan varteen. Hän lienee ollut kotoisin jostakin Ruhan paikkeilta. Oman tilan 
hankkimiseen Jaakon mahdollisuudet varmaan lisääntyivät sen jälkeen, kun hän oli päässyt Nurmon suurimman 
talollisen Penttilän sukulaiseksi. Sukunimen Saartenoja hän näyttää ottaneen vasta uuden asuinpaikkansa 
mukaan. Saartenoja saattoi olla Lapuan kirkonkylän Saaren talojen ikivanha eräsija.  

Tila on vanha uudistila, joka on ollut Saarten ojan suvulla vuodesta 1840. Tilaan on liitetty Rintakyrön palsta. 
Vuodesta 1910 lähtien tilaa on isännöinyt Juho ja Sofia (os. Mäki-Knuuttila) Saartenoja. Heidän jälkeensä tila on 
kuulunut Matti Saartenojalle. Omistajana vuodesta 1954 on ollut Helge Johannes Saartenoja (S.1924) ja puoliso 
Kirsti Maria os. Hatakka (s.1928). Vuodesta 1998 lähtien tilan on omistanut Jaakko Ojanperä. 

Arviointi:
Pihapiirin rakennukset ovat niin rakennushistoriallisesti, historiallisesti kuin maisemallisestikin arvokkaita.  

Pihapiirissä on havaittavissa umpipihamaista rakentamista. Pihapiirin rakennukset muodostavat yhtenäisen 
vaikkakin osittain kerroksellisen kokonaisuuden. Toinen päärakennus on saanut 1950-luvun ulkoasun tehtyjen 
muutosten vuoksi, mutta toisen vanhan päärakennuksen arkkitehtoninen tunnistettavuus, alkuperäisyys ja 
eheys on säilynyt. Luhtiaittan perinteinen ulkoasu on säilynyt. Talli-aitta-navettarakennuksen ulkoasua on 
kerroksellinen. Rakennukset on eri vuosisadoilta ja ne on yhdistetty yhdeksi hyvin hallituksi kokonaisuudeksi 

Lähteet:



Nurmon historia I, 1983. s. 36-38 
Suomen maatilat V, 1933 
Suuri Maatilakirja VI, 1967 
Inventointi vlta 1993  

Suullista tietoa: Jaakko Ojanperä 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA
ASUINRAKENNUS

Id: 14818
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 029 Saartenoja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1851



Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: luonnonkivi, multipenkki
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listat ja nurkkalaudoitukset
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 6-ruutuiset, räystäänalla matalat 2-ruutuiset, joissa vinoneliöt

Kuvaus:
Rakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt erittäin hyvin. Rakennus on ulkoväritykseltään keltainen, ikkuna-, 
räystäs- ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Rakennuksen ulko-ovena ovat sisäänpäin aukeavat levein 
vaakaponttilaudoin varustetut vaalean ruskeat pariovet. Ikkunat ovat 6-ruutuiset. 

Historia:
Vanha 3-huoneinen päärakennus on rakennettu vuonna 1851. Sisustusta on muutettu osittain 1952, samoin 
1956, jolloin Kyröläiset metsämiehet yöpyivät tuvassa ja takasta lähtenyt palonalku aiheutti talon sisäpuolelle 
jonkin verran vahinkoa. Talo on ollut asuttuna 1970-luvun lopulle saakka. 

Sisätilat:
Avokuistilta, joka on ilmeisesti myöhempää tekoa, johtavat pariovet porstuaan. Suuren porstuan vasemmalta 
avautuu ovi suureen tupaan, heti vasemmalla on tiilinen tulisija leivinuuneineen ja paksut kurkihirret kulkevat 
tuvan halki. Tupaa kiertävät seinänvieruspenkit. Tuvasta johtaa ovi porstuan takaiseen kamariin. Porstuan 
vasemmalta sivulta kulkevat jykevät portaat yläkertaan. Porstuassa portaiden sivulla on kanttuuri eli 
ruokakomero. Yläkerrassa on kolme kamaria, sivukas ja avointa tilaa. Kauttaaltaan sisäpinnat ja sivustus ovat 
vanhaa ja tyyliin sopivaa. 

Erityispiirteet:
Saartenojan vanhemman päärakennuksen ovenkamanaan on tekstattu talon rakentamisaika: Rakettu Keisari 
Nikolai I aikana 1851. Talo on voimakkaasti illo (viisto runko) molempiin suuntiin. Räystäät lyhyet ja 
koristeelliset, päädyissä kissanpenkit. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA
ASUINRAKENNUS

Id: 14819
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 029 Saartenoja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1872 (1952)



Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalean keltainen, kellertävän ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula, kuistissa aumattu
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Kuvaus:
Rakennuksen perinteinen ulkoasu on kärsinyt vuoden 1952 muutoksista. Se kuvastaakin nykyisin enemmän 
1950-luvun rakennusta. Ikkunat ovat muuttuneet 2-jakoisiksi pystypuitteellisiksi ikkunoiksi. 

Historia:
Talo on rakennettu hirrestä vuonna 1872 ja korjattu perusteellisesti 1952. Ilmeisesti korjauksen yhteydessä 
rakennus on myös vuorilaudoitettu. Kuisti on uusittu joskus 1970-luvulla. 

Sisätilat:
Kuistista kulkevat portaat yläkertaan. Kuistissa on lisäksi sauna, jonne käynti on eteisen puolella olevasta 
pesuhuoneesta. Pihan puoleisella sivulla ovat makuuhuone ja keittio ja takasivulla ovat kamari ja tupa, jossa on 
leivinuuni. Yläkerran oikeassa yläpäädyssä on päätykamari ja sen molemmin puolin sivukkaat räystäiden alla, 
muuten yläkerta on tyhjillään. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA
LUHTIAITTA

Id: 14820
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 029 Saartenoja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1840
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 2
Perustus: luonnonkivi
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen, valkoiset ovilistoitukset, vaalean ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Kuvaus:
Luhtiaitta on vuodelta 1840. Alakerran aitoissa on säilytetty jauhoja ja yläkerran aitat ovat olleet makuuaittoina. 
Nykyisin aitaa käytetään varastona. Luhti on ollut aluksi pärekattoinen, nykyisin se on katettu 
kolmiorimahuovalla. Alakerran vasemman puoleisen aitan ovi aukeaa sisäänpäin. Ovet ovat leveistä 
pystylankuista. Luhdin perustukset ovat matalat. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA
TALLI-AITTA-SAUNA-NAVETTA

Id: 14823
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 029 Saartenoja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Ajoitus: 1800-luvun loppupuoli ja 1900-luvun alkupuoli



Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1, osittain 2
Perustus: kivet, navetassa ja saunassa betoni
Runko: pitkänurkkainen hirsi, savitiili, puurunko
Vuoraus: osittain peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: tallissa: 2-jakoiset pystypuitteelliset, navetassa 4-ruutuiset

Historia:
Ilmeisesti talli ja puori ovat kuuluneet aluksi yksittäisinä rakennuksina pihapiiriin 1800-luvun lopulla ja vähitellen 
ne on kytketty yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi. Tallin päätyyn on maalattu vuosiluku 1877. Suomen maatilat 
V -kirjan mukaan kolmen hevosen talli olisi uusittu vuonna 1927. Olisiko juuri tähän aikaan tallin ja puorin 
välinen välikko laudoitettu umpeen. Savitiilinen karjarakennus ja sauna on vuodelta 1931. Navettaa on jatkettu 
vielä lautarakenteisilla heinäsuojalla ja taakse tehdyllä konesuojalla. Konesuojan sisällä on vielä n. 4x4 m 
rehusiilo.  

Jo vuonna 1933 navettaan on tullut vesijohto ja siellä on ollut automaattiset juomakupit. Kotieläimiä tilalla on 
tuolloin ollut 3 hevosta, 10 lehmää, 1 sonni, 2 sikaa, 6 lammasta ja 8 kanaa. Tilalta myitiin viljaa, lihaa, voita ja 
rehua Seinäjoelle. Voimakoneena oli tuolloin polttomoottori. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA
AITTA

Aitta on kuvassa vasemmalla. 

Id: 14821
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 029 Saartenoja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1880
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: nurkat koteloitu
Ulkoväri: punainen, valkoiset nurkat ja ovilistat. ovi vaalean ruskea
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Kuvaus:
Aitan arvellaan olevan 1880-luvulta. Aitta on yksikerroksinen ja siinä on leveistä vaakaponttilaudoista tehdyt 
ulospäinaukeavat pariovet. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
029 SAARTENOJA
VAJA

Vaja on kuvassa oikealla. 

Id: 14822
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 029 Saartenoja
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: varastot 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu tai 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen
Kattomuoto: satula
Kate: pelti
Ikkunat: -

Kuvaus:
Vaja on nykyisin puuvajana. Se on rakennettu ilmeisesti 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alkupuolella. Se on 
toiminut kenties kalustovajana tai vastaavana. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
027 ALALUOMA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18150
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 16:102
Sijainti: Keski-Nurmontie 329, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: päärakennus siirretty 1923-24, aitta 1800-luvun puolelta, navetta 1930
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 09.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
navetta
vilja-aitta

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee jokirannassa viljeltyjen peltojen ympäröimänä. Pihapiirissä on päärakennusta vastapäätä 
vanha navettarakennus. Pohjoispuolella on uusi navetta. Pihatien varrella on riihirakenus (korotettu ja tehty 
keulat 1930-luvulla) ja entinen vilja-aitta. Asuinrakennus on sijainnut aikaisemmin konevajan paikalla. 
Kaivonpaikka on ollut tuvan etelä päädyssä. Maakellari on sijainnut jokivarressa. 

Historia:
Kalistajasta lähtenyt Luoman uudistilan perustaja Jaakko Kasperinpoika oli Luoman tilan perustaja. Hän 
hallinnoi Luoman tilaa vuosina 1700-1724. Luoman tila on jaettu kahtia v. 1975, jolloin muodostuivat Alaluoma ja 
Yliluoma.  

Jaakko Jaakonpoika Luoman pojan, vuonna 1761 syntyneen Antti Jaakonpojan talosta tuli Alaluoma. Antti 
Jaakonpoika hallitsi Alaluoman tilaa vuodesta 1795 11820-luvulle. Talo periytyi häneltä pojalleen Antti 
Antinpojalle. Tila on Luoman kantatilan paikkaa. 

Arviointi:
Kaikki rakennukset tullaan säilyttämään. Päärakennus ja navettarakennus ovat hyväkuntoisia. Aitta on painunut, 
mutta se tullaan nostamaan.  

Tilan paikka on historiallinen. Päärakennus, aitta ja navettarakennus ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. 
Riihen rakennushistoriallinen arvo on alentunut tehtyjen muutosten vuoksi. Maisemallisesti arvokas kohde, joka 
sijaitsee peltojen ympäröimänä Keski-Nurmontien ja Nurmonjoen välissä. 

Lähteet:



Nurmon historia I, s. 534 
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 2004  

Suullista tietoa antanut: Arja Ala-Luoma. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
027 ALALUOMA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
027 ALALUOMA
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14879
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 027 Alaluoma
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: ei tiedossa, siirretty nykyiselle paikalle 1923-24
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: luonnonkivi
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: saumattupelti
Ikkunat: uudet 6-ruutuiset ikkunat

Historia:
Talo on siirretty samasta pihapiiristä jokirannasta nykyiselle paikalle v. 1923-24. Antti Aukusti Alaluoma on 
siirtänyt talon ja siirtoapuna on luultavasti ollut ainakin veli Tuomas Luoma. Siitä ei ole tietoa koska talo on 
rakennettu jokirantaan. Siirron yhteydessä rakennukseen on tehty kuistit, ennemmin kulku taloon oli keskeltä. 
Talo on alunperin ollut paritupa tyylinen, jossa keskeltä kuljettiin porstuaan ja porstuan takana oli porstuakamari 
ja molemmin puolin tuvat. Tuvan päällys on aikaisemmin ollut kokkina ja toisessa päässä on ollut huoneet. 
1980-luvun remontin yhteydessä alakerrasta on hävitetty muurit, ikkunat uusittu ja toiseen päätyyn on tehty 
takkahuone sauna ja pesuhuone. Sisäpinnat on uusittu. Punaisen värityksen talo on saanut 1999/2000. Sitä 
ennen talo on aina ollut kellertävä. 

 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
027 ALALUOMA
NAVETTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14881
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 027 Alaluoma
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1930
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 4-ruutuiset

Historia:
Navetta on rakennettu v. 1930. Sen on rakentanut Tuomas Luoma. Navetta on hirsirunkoinen ja se on vuorattu 
sementillä. Navetan päässä on heinälato. Navettaan yhdistyy entisen välikön kautta työkaluliiveri ja päässä on 
ollut joskus porsaita ja nykyisin vaateaitta. Rakennuksesta on purettu puorit ja puuliiteri.  

Pihapiiriin on tehty uusi navettarakennus, mutta hirsinen navetta on ollut käytössä 2003 vuoteen saakka. 
Karjanpito on loppunut tilalta tammikuussa 2004. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
027 ALALUOMA
VILJA-AITTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14880
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 027 Alaluoma
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen
Kattomuoto: satula
Kate: pelti
Ikkunat: -

Historia:
Aitta on entinen vilja-aittta. Laarit on purettu. Oven oikealta puolelta on portaat ylös. Aitta on painunut ja se on 
tarkoitus nostaa. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
028 KESKILUOMA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18146
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 16:113
Sijainti: Keski-Luomantie 26, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: asuinrakennus n. 1875, aitta ja talli-viljapuorirakennus 1800-luvun lopulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuirakennus
navettarakennus
ruoka-aitta

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee aivan Nurmonjoen tuntumassa, viljeltyjen peltojen laidalla. Pihapiirin uusi päärakennus (1960) 
on tehty vähän sivummalle ja vanha piha on jäätetty erilleen. Vanhan tuvan pohjoispäädyn etusivulla on vanha 
ruoka-aitta ja tupaa vastapäätä on ulkorakennus, jossa on ollut talli, viljapuorit ja liiverit. Rakennuksen takana on 
ollut hirsinen navetta, mutta se on muutettu konesuojaksi. 

Historia:

Ilmeisesti Keski-Luoma on erotettu aikoinaan Luoman tilasta. Tilan ostanut kuitenkin ulkopuolinen vuonna 1872, 



joten sukulaisia tilalliset eivät nykyään ole. 

Arviointi:
Uhkatekijänä vanhan päärakennuksen säilymiselle on tällähetkellä asumattomuus ja rakennuksessa sattunut 
tulipalo. Rakennukset tullaan säilyttämään ainakin toistaiseksi. Päärakennuksen kunnostamista kesäkäyttöön on 
suunniteltu. Ulkorakennus on osittain konesuojana, puulatona ja varastona. Aitan nostaminen parantaisi sen 
säilymistä.  

Maisemallinen pihapiirikokonaisuus Nurmonjoen tuntumassa. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt, 
joten ne ovat rakennushistoriallisia. 

Lähteet:
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994 
Suuri maatilakirja VI, vlta 1967.  

Suullista tietoa antanut: Matti Luoma. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
028 KESKILUOMA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
028 KESKILUOMA
ASUIRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14873
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 028 Keskiluoma
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: n. 1875
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, ovi keltainen, listat ja ikkunapuitteet valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 6-ruutuiset

Kuvaus:

Keski-Luoman talo muistuttaa rakenteeltaan Mäki-Tepon taloa (nyk.museo) vaikka onkin 1 (1/2) kerroksinen. 
Mäki-Teppo onkin jälkikäteen korotettu kaksi kerroksiseksi.  



Alakerrassa on keskellä porstua ja porstuakamari. Eteläpäädyssä on suuri tupa ja pohjoispäädyssä on kaksi 
kamaria.  

Yläkerrassa on kaksi huonetta. Tuvan päällä päädyssä on kylmä kesäähuone ja keskellä on lämmin huone.  

Sisätiloiltaan rakennuksen vanhempi puoli on säilynyt perinteisenä. 

Historia:
Antti Antinpoika Saari on ostanut talon Jaakko Yrjänänpoika Luomalta pojalleen Antti Antinpoika Luomalle, 
myöhemmin Keski-Luoma. Siihen aikaan oli yleistä ottaa talon nimi sukunimeksi.  

Rakennuksen Nurmonjoen puoleinen pääty on tehty jälkeenpäin ns. uusipuoli. Se on ollut pitkään rakentamisen 
jälkeen sisustamatta ja asumaton. Vasta vuonna 1952 uudempi pääty on tehty lämpimäksi.  

Rakennus on vaurioitunut vuoden 1983 tulipalossa, etenkin yläkerta. Huopakate on palanut tulipalossa ja 
nykyisin rakennuksessa on profiilipeltikate.  

Tuvan takka on vuodelta 1905. Ja porstuakamarin muuratussa takassa on vuosiluku 1883 roomalaisin 
numeroin.  

Talossa on asuttu 1960 vuoteen saakka, jonka jälkeen talo jäi vähäksi aikaa tyhjilleen. 1960-luvun lopulta 1970-
luvulle on asuttu uudemmanpuolen kahdessa huoneessa. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
028 KESKILUOMA
NAVETTARAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15380
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 028 Keskiluoma
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1, puori 2
Perustus: kivet
Runko: osittain pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: osittain lomalauta ja peiterima
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: navetassa 4-ruutuiset ikkunat

Historia:
Navettarakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla. Rakennuksessa on hirsinen navetta, joka on muutettu 
konesuojaksi. Vanhan pihapiirin puolella rakennuksen vasemmalta oikealle lueteltuna on ollut puori, liiveri, 
välikkö, lato ja talli. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
028 KESKILUOMA
RUOKA-AITTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15379
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 028 Keskiluoma
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Historia:
Ruoka-aitta, jossa on säilytetty lähinnä lihaa on 1800-luvun lopulta. Alakerrassa oven on oikealla puolella laarit 
ja vasemmalta on portaat yläkertaan. Yläkerran oikeassa etunurkassa on yksi laari. Ovi avautuu sisäänpäin. 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
162 VANHA YLÄ-AUTIO
ASUINRAKENNUS



Id: 15366
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 162 Vanha Ylä-Autio
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1890-luvun loppu, jatkettu jälkeenpäin
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, siniset karmit, viininpunaiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiilikate
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:
Rakennuksen on rakentanut Antti Autio (s. 1870). Tilajakoja on tehty 1890-luvulla ja rakennus on rakennettu sen 
jälkeen. Rakennusta on jatkettu noin viisi metriä jälkeenpäin. Jatkoksen osalla on betoniperustukset. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
110 YLINEN (LAITILA)

Id: 18321
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:126, 55:3
Sijainti: Keskinurmontie 168, 170
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: alunperin 1800-luvun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 02.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
asuinrakennus
puori
talli
vilja-aitta

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella. Pihapiirissä on kahden perheen asuinrakennus vuodelta 1877. 
Molemmilla perheillä on omat ulkorakennukset, kuitenkin asuinrakennusta vastapäätä oleva puorirakennus 
kuuluu molemmille. Pihapiireissä on mm. muutama aitta, kellari, savitiilinen navetta ja kauempana pellolla 
kuivaaja ja riihi. Pihapiirin rakennuksista tarkempi kuvaus pohjakaavassa. 

Historia:
Tila on lohkottu Kalistajasta (Latva-Kalistajasta) ja sitä on aiemmin kutsuttu Yli-Kalistajaksi. Tälle tilalle on tultu 
n. 1830. Kustaa Heikinpoika ja puoliso Sanna Juhontytär ovat tulleet tälle tilalle n. 1830. Ensin asuttiin vanhassa 
asuinrakennuksessa, joka on pihapiirissä edelleen ulkorakennuksen päässä. Uusi asuinrakennus on rakennettu 
vuonna 1877. Uudessa päärakennuksessa asuivat veljekset, joista toinen oli Herman Ylinen. Sukunimenä oli 
aluksi Kalistaja, mutta koska Kalistaja-nimisiä oli siihen aikaan paljon sukunimi on muutettu Herman Ylisen 
(1901-1945) aikana Yliseksi. Nykyisin päärakennuksen jakavat pikkuserkukset puoliksi. Tila on jaettu puoliksi, ja 
myös toinen puoli päärakennuksesta kuuluu Ylinen-nimiselle tilalle (pohjoispääty) ja toinen Laitila-nimiselle tilalle 
(eteläpääty). 

Arviointi:

Asuttuna. Päärakennuksessa on useiden eri vaiheiden korjaustöitä näkyvissä ja molemmissa asunnoissa on 
korjaustyöt tehty vähän eri tyyliin. Rakennuksen perinteinen ulkoasu on muuttunut, joidenkin tehtyjen muutosten 
vuoksi, muutokset ovat kuitenkin palautettavissa, joten rakennuksella voidaan katsoa olevan 
rakennushistoriallista arvoa. Rakennushistoriallista arvoa on myöskin vilja-aitalla, tallirakennuksella, 
puorirakennuksella. Pihapiirissä olevat ulkorakennukset tullaan säilyttämään, mutta pellolla olevat kuivaaja ja 



riihi (osittain purettu) tulevat häviämään. Pihapiirin rakennuksilla on maisemallista arvoa. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Matti Hippi. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
110 YLINEN (LAITILA)
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
110 YLINEN (LAITILA)
ASUINRAKENNUS



Id: 15095
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 012 kahden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 012 kahden asunnon talot 
Ajoitus: 1877
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhyt-/pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: alaosassa pystyponttilaudoitus, muualla vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: vaalea keltainen, ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen profiilipelti



Ikkunat: uudet: osittaine 6-ruutuiset ja osittain 1-ruutuiset

Historia:
Rakennus on rakennettu tälle paikalle vuonna 1877. Alunperin molempiin tupiin on ollut kulku keskeltä 
rakennusta, mutta vuosisadan alussa kuistit on tehty rakennuksen molempiin päihin. Ilmeisesti rakennus on 
laudoitettu ulkoapäin samoihin aikoihin. Alunperin se on ollut hirsipintainen ja punamullattu. Laudoitus on ollut 
aina väriltään keltainen. Aluksi rakennus oli pärekattoinen, mutta noin vuonna 1932 rakennus on katettu 
sementtitiilillä. Tiilikate on purettu suunnilleen v. 1982. Rakennuksessa on tehty remonttia useaan otteeseen. 
Alkuperäiset ikkunat ovat olleet 6-ruutuisia. Vuonna 1955 ikkunoita on uusittu silloin 2-jakoisiksi 
pystypuitteellisiksi ikkunoiksi. Nykyisin toisessa päässä rakennusta on 6-ruutuiset uudet ikkunat ja toisessa 
päässä 1-ruutuiset ikkunat. Rakennuksen toisenpään pitkänurkkaiset hirret on sahattu lyhytnurkkaisesksi 
vuonna 1953. Ennen rakennuksen molemmissa päissä oli alunperin jykevät nurkkalaudoitukset. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
110 YLINEN (LAITILA)
AITTA

Id: 15099
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: päätykolmiossa peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, vihreät ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Aitta on rakennettu ilmeisesti 1900-luvun alussa. Vilja-aitta. Aitta kuuluu Ylinen-nimiseen tilaan. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
110 YLINEN (LAITILA)
PUORI

Id: 15098
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: vanha asuinrakennus 1800-luvulta, puorit 1900-luvun alusta
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: painuneet kivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, vaalean ruskeat/keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:
Puorirakennuksen vasemmassa päässä on tilan vanha asuinrakennus 1800-luvulta. Asuinrakennuksen osuus 
on kuitenkin huonokuntoinen ja osa ikkunoista ja seinistä on purettu. Asuinrakennuksessa on ollut porstua, tupa 
ja porstuakamari. Vintillä on ollut yksi huone. Rakennusta on jatkettu jälkikäteen ilmeisesti Herman Ylisen 
aikana 1900-luvun alussa viljapuorilla, varastolla ja jauhopuorilla. Keskellä oleva vilja-puori on kaksikerroksinen 
ja siinä on laarit jäljellä. Puorirakennuksesta vanha asuinrakennus ja jyväpuori ovat Laitila-nimisen tilan puolella 
ja varasto ja jauhopuori Ylinen-nimisen tilan puolella. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
110 YLINEN (LAITILA)
TALLI

Id: 15097
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: tallit 
Alkup. käyttö: 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: -

Historia:

Talli on rakennettu 1900-luvun alussa paapan, Herman Ylisen, aikana. Rakennusksen vasemmassa päässä on 
ollut talli ja oikeassa päässä kärryliiveri. Tallin yläosa on ollut heinien säilytys paikkana, mutta välikatto on 



purettu ja nykyisin talli toimii puulatona. Kärryliiverissä on orret edelleen paikoillaan ja orsilla on säilytetty 
reissurekeä. Tallirakennus kuuluu Laitila-nimiseen tilaan. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
110 YLINEN (LAITILA)
VILJA-AITTA

Id: 15096
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1829
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, vaalean rukseat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:

Aitta on rakennettu vuonna 1829. Aitta on ollut vilja-aittana. Sisäänpäinaukeava ovi. Portaat yläkertaan oven 
vasemmalta puolelta. Viljalaarit jäljellä sekä ylä- että alakerrassa. Laarit jykevää puuta ja selvästi irti seinästä, 



joka oli ennen vanhaan yleistä. Näin suojauduttiin viljan joutumisesta varkaille seinään porattujen aukkojen 
kautta. Aitta kuuluu eteläpuolella olevaan Laitila-nimiseen tilaan. 

Erityispiirteet:
Otsallinen aitta, jonka seinät ovat voimakkaasti liuhalla. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
111 MÄKIHAKOLA

Id: 18172
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:143
Sijainti: Keski-Nurmontie 194, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1944-45
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
kivinavetta

Kuvaus:
Tila sijaitsee Keski-Nurmontien länsipuolella. Tilan vanha päärakennus on purettu nykyisen paikalta. 
Ulkorakennuksessa on puori, joka on ollut kauan, mutta puintiladot on uusittu. Puinen saunarakennus on 
rakennettu 1950-luvun puolivälissä. Sitä ennen tilalla on ollut savusauna. Kivikuoppa sijaitsee ulkorakennuksen 
takana. Kuopan seinät ovat paksut ja ne on rakennettu kivistä, joiden välissä on tyhjä tila. Kylän naisia on ollut 
kivikuopassa sodanaikana pommituksia suojassa. Kivinavetta sijaitsee saunan ja ulkorakennuksen välissä. 

Historia:
Tila on lohkottu Ylihakolasta, on Kalistajan numeroa. Tämä tila on perustettu 1928-29. Toivo Mäki-Hakola on 
tullut tälle tilalle ja rakentanut vanhat rakennukset. 

Arviointi:
Kylmilleen jäätyään kivinavetta on päässyt routimaan. Pihanpuolimmaisen päädyn toisessa nurkassa on isot 
halkeamat, muuten rakennus on päältäpäin ryhdikäs ja hyvin hoidettu.  

Rakennus on rakennushistoriallisesti arvokas. Luonnonkivistä ladotut kivinavetat ovat alueella kovin harvinaisia. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Arto Mäki-Hakola. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
111 MÄKIHAKOLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
111 MÄKIHAKOLA
KIVINAVETTA

Id: 14905
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 111 Mäkihakola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1944-45



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: luonnonkivi
Vuoraus: päätykolmioissa peiterimoitettu pystylaudoitus, ladossa pystylauta
Ulkoväri: harmaa, laudoitus punainen
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 4-ruutuiset

Historia:
Kivinavettaa on alettu rakentamaan v. 1944 ja se on valmistunut 1945. Vuosiluku on pihanpuoleisen 
päätyseinän kivessä. Navetan on rakentanut Toivo Mäki-Hakola. Kivet navettaan on saatu omalta tilalta. 
Kivinavetan jatkeena on lautarakenteinen lato. Navetassa on ollut 8 lehmää ja pikkukarjaa. Karjanpito on 
loppunut n. 1964. Katteena on alunperin ollut päre, sitten huopa ja nyt muutama vuosi sitten rakennus on katettu 
peltillä. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
112 AUTIO

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18162
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Sijainti: Keski-Nurmontie 195, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: ylähirressä vuosiluku 1937
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee aivan Keski-Nurmon tien varrella peltoaukeiden ympäröimänä. Päärakennus sijaitsee sivu tien 
suuntaisesti ja ulkorakennus on siihen nähden sivuittain pihan luoteissivulla. Piharakennus on kunnostettu 
päärakennuksen kunnostuksen yhteydessä. Puurakenteisessa punamullatussa ulkorakennuksessa on 
pihasauna, puulato ja vaja. 

Historia:
Tontin maat ovat olleet aikoinaan Aution tilan maita. 

Arviointi:
Tila on asuttuna ja rakennukset on kunnostettu ja tulevat säilymään. Rakennusten perinteinen ulkoasu on pyritty 
säilyttämään kunnostuksessa. Rakennukset ovat rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita. 
Asuinrakennus kuvastaa 1930-luvun lopun pientalorakentamista. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Ulla Saari ja Lauri Ylä-Autio. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
112 AUTIO
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14896
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 112 Autio
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: ylähirressä vuosiluku 1937
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1
Perustus: luonnonkivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus, päädyt vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri: kellertävän ruskea, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: musta profiilipelti
Ikkunat: uudet: T-karmiset

Historia:
Tarkka rakentamisvuosi ei ole tiedossa, mutta rakennuksen ylähirrestä löytyy vuosiluku 1937. Rakennuksen on 
rakentanut Toivo Autio. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen v. 1998. Sitä enne rakennus on ollut noin 
5 vuotta tyhjillään. Rakennuksessa on eteinen, tupa ja kaksi kamaria. Rakennukseen on vaihdettu uudet ikkunat 
1980-luvulla. Alunperin rakennuksessa on ollut avokuisti. Uusi "umpikuisti" on rakennettu 1998. Yläkerran 
portaat on siirretty eteisestä kuistiinosaan. Kuistiosassa on myös sauna. Pesuhuone ja wc on tehty eteiseen. 
Nykyiset omistajat ovat pyrkineet säilyttämään sisätiloissa rakennuksen perinteinen henki. Kunnostustyöt on 
tehty vuoden 1998 jälkeen. Tupa ja kamarit on kunnostettu perinteitä kunnioittaen. Puuhella on aikojen saatossa 
purettu, mutta kamarien peltikuoriset pystymuurit on säilytetty. Muovimattojen alta on otettu esille vanhat 
puulattiat. Alkuperäisinä on säilynyt myös paneelikatot, väliovet, listat. Kamarissa on edelleen tapetoitu 
pinkopahvi. Kunnostuksen yhteydessä tuvan nurkkaa on nostettu ja lattianiskat on kunnostettu, vuorilaudoitus 
on uusittu ja kolmiorimahuopakatteen tilalle on laitettu profiilipeltikate. Väritykseltään rakennus on aikaisemmin 
ollut vihreä. Kenties vielä aikaisemmin rakennus on ollut harmaa, koska vihreän maalin alta on löytynyt 
harmaata maalia. Tupaan laitetaan parhaillaan 1950-luvun keittiökaapistoja. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
112 AUTIO
SAUNARAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 15372
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 112 Autio
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 931 saunarakennukset 
Ajoitus: 1940-luku?
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: nurkkakivet
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, siniharmaat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: musta profiilipelti
Ikkunat: 1 ja 2-ruutuiset
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 YLINEN

Id: 18171
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 15:79
Sijainti: Kukkolantie 44
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: päärakennus 1883, peruskorjattu 1950-luvulla, vilja-aitta 1894, luhtiaitta 1800-luvun 

lopulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 07.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
vilja-aitta
vilja-aitta (luhti)

Kuvaus:
Vanhan pihapiirin rakennuksista on säilynyt päärakennus, sen päädyssä oleva pieni vilja-aitta ja 
päärakennuksen vieressä oleva luhti. Vanha navetta (rak. 1928) on hävitetty 1973. 

Historia:
Tila on aikaisemmin kuulunut Lempolan tilaan. Lempolan tilan historia ulottuu 1600-luvulle saakka. Tuomas 
Heikinpoika perusti Lempolan paikalle pysyvän uudistilan 1600-luvun puolivälissä ja perusti pitkäaikaisen 
isäntäsuvun. Sitä ennen Lempolan paikalla ollut asumus oli ollut jo kaksi kertaa autiona.  

Lempola halottiin 1700-luvun loppupuolella veljesten Kustaa Erkinpojan ja Erkki Erkinpojan kesken kahteen yhtä 
suureen osaan. Kustaa Erkinpojan taloa ruvettiin sanomaan Ylilempolaksi ja ja Erkki Erkinpojan taloa 
Alalempolaksi. Ilmeisesti 1830-luvulla isännäksi tulleen Juho Juhonpojan aikana taloa ruvettiin samomaan 
Kukkolaksi. Myös Alalempolan ensimmäinen isäntä alkoi käyttää sukunimeä Kukkola. Yli-Lempolan tilaa on 
hallinnoinut 1883-1905 Jaakko Kustaanpoika Kukkola eli Jaakko Lempola (Kokkilan Jaska) puolisonsa Maria 
Tuomaantyttären kanssa.  

Tuomas Toivo Könni (myöhemmin ilmeisesti Lempola), joka tuli Leppilahdesta osti Yli-Lempolan talon Keski-
Nurmosta Kukkolan numerosta Lempola. Tila siirtyi myöhemmin ilmeisesti 1900-luvun alussa (1905) hänen 
tyttärelleen Sofialle (os. Lempola) ja vävyksi tulleelle Juho Yliselle (vihitty 1907). Näin sai alkunsa Ylisen-nimi 
tilanimenä ja sukunimenä. Tilaa hallinnoi jo neljäs sukupolvi Ylisiä. 

Arviointi:
Päärakennus on huonokuntoinen, siinä on todettu lattiasieni, eikä sitä ole aikomusta kunnostaa. Molemmat aitat 



ovat kohtalaisessa kunnossa ja ne tullaan säilyttämään.  

Päärakennuksen päärakennus on kärsinyt tehdyistä muutoksista, eikä sillä ole rakennushistoriallista arvoa. Aitat 
ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Syrjäisen sijainnin vuoksi rakennuksilla ei ole merkittävää maisemallista 
arvoa. 

Lähteet:
Nurmon historia I, s. 530-531  

Suullista tietoa antanut: Anelma Ylinen. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 YLINEN
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 YLINEN
ASUINRAKENNUS

Id: 14902
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 117 Ylinen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1883, peruskorjaus 1950-luvulla



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 2-jakoiset pystypyitteelliset ikkunat

Historia:
Asuinrakennus on vuodelta 1883. Sen on rakentanut ilmeisesti Jaakko Kustaanpoika Kukkola eli Jaakko 
Lempola (Kokkilan Jaska), joka hallinnoi Yli-Lempolan tilaa 1883-1905 Maria Tuomaantyttären kanssa. 
Ensimmäinen remontti on tehty v. 1952, jolloin tupa on remontoitu. Kissanluukut on tukittu sementillä noin 1965 
ja samalla tehty sisustusremonttia. Noin vuoden kuluttua sisällä olevien hirsiseinien alaosat ovat alkaneet lahota 
ja taas tehtiin remonttia. Kun taas parivuotta kului niin sisällä ovipielet alkoivat lahota ja taas tarvittiin 
korjaustoimenpiteitä. V. 1970 6-ruutuiset ikkunat on vaihdettu nykyisiin 2-jakoisiin pystypuitteellisiin ikkunoihin ja 
keskuslämmitys on laitettu taloon. Vintin huoneet on tehty 1974. Sauna on rakennettu erillisenä ulokkeena 
oikean puoleiseen päätyyn. Saunaa on ollut käynti ulkoapäin. Talossa on todettu jälkeenpäin lattiasieni. 
Rakennuksessa on tupa vasemmassa päädyssä, keskellä takana kamari ja oikeassa päädyssä kaksi kamaria. 
Kuisti ja eteinen on keskikamarin kohdalla. Tuvan alla on kellari. Sisäpinnat ovat kokeneet totaalisen 
muutoksen. Talossa on alkuperäistä oikeastaan vain hirsirunko. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 YLINEN
VILJA-AITTA

Id: 14903
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 117 Ylinen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1894
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltainen ovi
Kattomuoto: satula
Kate: sementtikuitulevyt
Ikkunat: -

Historia:
Rakennus on rakennettu v. 1894. Sinä aikana Yli-Lempolan tilaa on hallinnoinut Jaakko Kustaanpoika Kukkola 
eli Lempola (Kokkilan Jaska), joten aitta saatta olla hänen rakentama. Rakennus on ollut vilja-aitta. 3 viljalaaria 
on jäljellä peräseinällä. Ovi avautuu sisäänpäin ja vasemmalta puolelta kulkevat jyrkät "portaat" yläkertaan. 
Rakennus on kooltaan noin 4x4. Yliset ovat sanoneet aittaa Sofian aitaksi. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 YLINEN
VILJA-AITTA (LUHTI)

Id: 14904
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 117 Ylinen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: osittain leveä peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Historia:

Rakennus on rakennettu arvioiden mukaan 1800-luvun lopulla. Rakennuksen vasemmassa päädyssä on 
kaksikerroksinen vilja-aitta, jossa myös yläkerrassa on laarit. Kulku yläkerran aittaan on ollut ulkoa. Rakennus 



on ollut luhtimainen, jossa yläkerran edessä on ollut sola, josta on kuljettu yläkerran aittoihin. Rakennuksen 
oikeassa päädyssä on liiteri. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 LEMPOLA

Id: 18455
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 15:76
Sijainti: Kukkolantie 10, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: ei määritelty 
Ajoitusselite: vanha pihapiiri, jossa 1950-luvun asuin- ja navettarakennukset ja vanhat aitat
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 07.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
asuinrakennus
navetta
otsa-aitta

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontieltä erkanevan Kukkolan tien varrella jokirannassa. Joki virtaa pihapiirin 
pohjois-länsipuolella. Lempolan vieressä sijaitsee Ylisen tila, joka on ollut aikoinaan samaa tilaa. Pihapiirissä on 
1950-luvun asuinrakennus ja sitä vastapäätä navetta. Navetan vieressä, jokirannan tuntumassa on 
kaksiosainen aittarakennus, jonka molemmin puolin on jäljellä vanhaa riukuaitaa. Toinen aitta, otsa-aitta, 
sijaitsee pihapiirin kaakkoissivulla pellonlaidalla. Riukuaita rajaa myös osta-aittaa kahdelta sivulta. Otsa-aitan 
takana jokirannassa on kuivaaja. 

Historia:
Tila on vanha Lempolan kantatila, jonka historia alkaa jo vuodesta 1654. Samalla suvulla se on ollut vsta 1700. 

Arviointi:
Pihapiiri on autiotilana. Pihapiirin maisemallinen arvo on vähäinen syrjäisen sijainnin vuoksi. Vanhat aitat ovat 
rakennushistoriallisesti arvokkaita; kaksiosainen aitta: alkuperäisyys, erikoisuus, otsa-aitta: alkuperäisyys, 
harvinaisuus: otsa- ja jalkarakenne, ikä: 1795. 

Lähteet:
Nurmon historia I, s. 530.  

Suuri maatilakirja VI. 1967 



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 LEMPOLA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 LEMPOLA
ASUINRAKENNUS

Id: 15327
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 117 Lempola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1957
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, vihreät listat, valkoset puitteet
Kattomuoto: satula
Kate: saumattu pelti
Ikkunat: 2- ja 3-jakoiset pystypúitteelliset ikkunat
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 LEMPOLA
AITTA

Id: 15329
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 117 Lempola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1800-luku/1900-luku



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi, yläosa lautarakenteinen
Vuoraus: yläosassa peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula, ovien kohdalla harjakattoiset frontonit
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Kuvaus:
Erikoisen mallinen kaksi kerroksinen ja kaksiosainen aitta, jonka ovien yläpuolella on harjakattoiset frontonit. 
Kaikki ovet ovat sisäänpäin aukeavia ja koristeellista vaakapontti lautaa. Alaosa on pitkänurkkaista hirttä, 
yläosassa on lautarunko ja peiterimaverhous, päätykolmioissa on leveä kruusattu vaakaponttilaudoitus, joka on 
samaa mallia kuin ovissa. Yläkerrassa on molempien ovien edessä ollut pieni tasanne, jossa on ollut 
pystylaudasta tehty kaide. Oikealla puolella kaide ja portaat ovat edelleen jäljellä. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 LEMPOLA
NAVETTA

Id: 15328
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 117 Lempola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1952
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:
Lautarakenteisessa karjarakennuksessa vuodelta 1952 on ollut kotieläintilat ja sauna. 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
117 LEMPOLA
OTSA-AITTA

Id: 15330
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 117 Lempola
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1795



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: nurkkakivet, jalkarakenteesta hirsikehikko jäljellä
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 1-ruutuinen ikkuna etupäädyssä

Historia:
Kaksikerroksinen otsa-aitta, joka ilmeisesti on ollut vilja-aittana. Oven päällä hirressä on kaiverrettuna vuosiluku 
1795. Yläosaan on lisätty 1-ruutuinen ikkuna entisen luukun paikalle. 

Erityispiirteet:
Otsa-aitta. Hirsikehikko jäljellä jalkarakenteesta. Seinät liuhalla. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
118 KOSKENRANTA

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18170
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 15:49
Sijainti: Hirvikoskentie 31, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1930
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 07.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Hirvikosken tien varrella jokirannassa. Pihapiirissä on v. 1930 rakennettu asuinrakennus. 
Ulkorakennuksessa on vanha navetta ja kalustosuojat. Pihassa on pieni autokatos ja entinen kivikellari sijaitsee 
pihatien varrella. Talo on ollut myllytalona ja vanha mylly on sijainnut rannassa, mutta se on purettu. 

Historia:
Talo on toiminut alunperin Hirvikosken myllytalona ja se on rakennettu 1930. Hirvikosken myllyllä on pitkät 
perinteet: ensimmäinen mylly on rakennettu ilmeisesti jo 1700-luvun lopulla. Mylly on uudistettu v. 1884. 
Viimeisimpänä myllärinä on toiminut Koskenranta (Juho tai Jussi), josta tilanimi on peräisin. Nykyiset omistajat 
ovat ostaneet talo v. 1975. Mylly on purettu 1990-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa. 

Arviointi:
Asuinrakennus on hyväkuntoinen, asuttuna ja tulee säilymään tällaisenaan.  

Rakennuksen ulko-ja sisätiloissa perinteinen olemus on säilynyt. Rakennus kuvastaa 1930-luvun perinteistä 
rakentamista ja on lisäksi maisemallisesti arvokas. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Eeva Övermark. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
118 KOSKENRANTA
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14901
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 118 Koskenranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1930
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: keltainen, listat ruskeat, puitteet valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: ruskea aaltopelti
Ikkunat: T-karmiset 6-ruutuiset

Historia:
Rakennus on alunperin sijainnut paikkansa jokeenpäin. Talo on toiminut alunperin Hirvikosken myllytalona ja se 
on rakennettu 1930. Viimeisin mylläri Koskenranta. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talo v. 1975. Alakerrassa 
on kolme huonetta: tupa ja kaksi kamaria. Eteiseen on tehty jälkikäteen sauna ja wc. Yläkerran kaksi huonetta 
on tehty 1980-luvulla. Sauna ja wc-tehty sitä ennemmin. Rakennuksessa ei ole ollut alunperin kuistia. Kuisti on 
tehty 1990-luvulla. Sisäpuolelle on laitettu uudet ikkunat. Vanha huopakate on uusittu aaltopeltikatolla. 
Alkuperäistä sisätiloissa on sisäkattojen paneelit, keskikamarin lautalattia ja pystymuuri, peiliovet. Sivuilla ja 
pihapuolella päätyikkunat ovat alkuperäiset T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat. Tienpuolen päätyyn (6-ruutuiset) ja 
yläkertaan (tuuletusritilälliset) on laitettu uudet ikkunat. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
118 KOSKENRANTA
ASUINRAKENNUS
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
119 LUOMANPALSTA

Id: 18456
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 16:89
Sijainti: Keski-Luomantie
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: ei määritelty 
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitat
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keski-Luomantien varrella pienen metsäpalstan rajaamana. Pihapiirissä on asuinrakennus ja 
L:n mallinen hirsirunkoinen ulkorakennus. Pihapiirin luoteispuolella kulkee Nurmonjoesta erkaneva luoma. 

Historia:
Tila on lohkottu Luoman numerosta. 

Arviointi:
Pihapiiri on vapaa-ajan käytössä. Pihapiirin rakennukset tulevat säilymään. Pihapiirin rakennukset muodostavat 
maisemallisen pihapiirikokonaisuuden. Rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
119 LUOMANPALSTA
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
119 LUOMANPALSTA
ASUINRAKENNUS



Id: 15331
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 119 Luomanpalsta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
Ajoitus: 1920-30-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: keltainen, ruskeat listat, valkoiset puitteet
Kattomuoto: satula
Kate: ruskea saumattu pelti
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:
Ovikilvessä lukee Aukusti Ripsaluoma. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
119 LUOMANPALSTA
AITAT

Id: 15332
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 119 Luomanpalsta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: painuneet nurkkakivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Kuvaus:
Rakennuksessa on kaksikerroksinen aitta vasemmalla keskellä on välikkö, välikön vieressä on ilmeisesti ollut 
vanha talli ja tallin vieressä aitta, johon on jälkikäteen tehty pihasauna. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
121 TIILIPRUUKI

Id: 18168
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 18:113
Sijainti: Isokoskentie 497, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1920-30-luvulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
viljapuori-liiveri-heinälato

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee aukealla paikalla peltojen rajaamana Isokoskentien varrella luoman rannassa. Luoma rajaa 
pihapiiriä kahdelta sivulta ja pellot muualta. Ruuhikosken golfkentät sijaitsevat pihapiirin itä-eteläpuolella.  

Pihapiiriin tulevan tien varrella on osittain purettu huonokuntoinen riihirakennus ja savusauna, joka nykyisin on 
puulatona. Pihassa on hirsirunkoinen viljapuori-liiveri-heinälatorakennus, jonka takana on keulanalusta. 
Asuinrakennusta vastapäätä on purettu vanha hirsinavetta ja sen vieressä heinälatoa vastapäätä on ollut 
hirsirunkoinen talli. 



Historia:
Tila tunnetaan Tiilipruukin ja Kuivasmäen nimellä. Juho Aittakoski on ollut Seinäjoen tiilipruukilla töissä, josta 
tilanimi on peräisin. Pihapiirin takana on koski nimeltään Tumpulakoski. Tilan maita on myyty Ruuhikosken golf-
kentälle. 

Arviointi:
Päärakennus on asuttuna ja sen kunto on kohtalainen. Rakennukset tulevat säilymään tällaisenaan. 
Ulkorakennukset kaipaisivat nostoa. Asuinrakennuksen ikkunoiden alakarmit aika huonokuntoiset.  

Päärakennuksella on rakennushistoriallista arvoa: perinteinen ulko- ja sisäasu. Muiden rakennusten 
rakennushistoriallinen arvo ei ole merkittävä huonon kunnon vuoksi. Pihapiiri maisemallisesti arvokas näkyvän 
sijainnin vuoksi. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Asseri Kuivasmäki. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
121 TIILIPRUUKI

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
121 TIILIPRUUKI
ASUINRAKENNUS



Id: 14898
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 121 Tiilipruuki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1920-30-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: multipenkki
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: päätykolmiot ja eteisnurkka vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri: haalistunut punamulta, päätykolmiot olleet valkoiset
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: T-karmiset

Historia:
Rakennus on Juho Aittakosken rakentama 1920-30-luvulla. Sukunimi on muutettu talon mukaan Kuivasmäeksi. 
Tilalla on ollut karjaa ja maita. Rakennus käsittää porstuan, tuvan ja kaksi kamaria. Yläkerta on varastotilana, 
jossa ei ole huoneita. Tuvassa on muurattu tulisija, pihan puolimmaisessa kamarissa muurattu takka ja tien 
puolen kamarissa pystymuuri. Ulkoa aukeavat pariovet porstuaanpäin. Porstuassa oikealla reunalla on ns. 
kanttuuri (kaapisto) ja vasemmalta kulkevat portaat yläkertaan. Rakennus on alkuperäisessä kunnossa, vain 
katteeksi on laitettu profiilipelti päreitten päälle. 

Erityispiirteet:
Mansardikatto ja koristeelliset ikkunalistoitukset. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
121 TIILIPRUUKI
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
121 TIILIPRUUKI
VILJAPUORI-LIIVERI-HEINÄLATO

Id: 14899
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 121 Tiilipruuki
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1920-30-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1, viljapuori 2
Perustus: painuneet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: liiverissä pystylauta
Ulkoväri: harmaa
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Historia:

Rakennus on rakennettu 1920-30-luvulla. Rakennuksessa on ollut tuvanpäädyssä kaksikerroksinen viljapuori, 
välissä liiveri, joka on ilmeisesti aluksi ollut avointatilaa ja toisessa päädyssä heinälato. Rakennukseen on tehty 



jälkikäteen keulanalusta taakse. Hirrenpäissä on jäänteitä punamullasta. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
122 TIISJÄRVI

Id: 18169
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 18:251
Sijainti: Isokoskentie 509, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: aitta 1800-luvun loppu
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 09.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
puori

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Isokoskentien varrella Ruuhikosken golf-kentän ja viljeltyjen peltojen rajaamana. Pihapiirissä 
on uuden päärakennuksen lisäksi vanha puori ja osa vanhaa ulkorakennusta. 

Historia:
Juho Heikki Tiisjärvi (s. 1861) on tullut Lapualta tälle tilalle ilmeisesti 1880-luvulla. Hän on rakentanut tilan 
vanhat rakennukset: vanhan päärakennuksen, joka on sijainnut sijansa sivussa uudesta rakennuksesta, siinä on 
asuttu kunnes uusi on saatu valmiiksi, puorin tien varteen ja tallin, puuladon ja liiverin käsittävän rakennuksen 
päärakennusta vastapäätä. Myös vanha kuoppa ja sauna ovat kuuluneet alkuperäisiin rakennuksiin. Vanhoista 
rakennuksista on jäljellä enää puori ja osa ulkorakennusta. 

Arviointi:
Puori on kohtalaisessa kunnosta. Uhkatekijänä ovat matalat perustukset. Puori tullaan ainakin toistaiseksi 
säilyttämään. 
Puorilla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut Anna Sofia Tiisjärvi. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
122 TIISJÄRVI
PUORI

Id: 14900
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 122 Tiisjärvi
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 2
Perustus: kivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat ja kaiteet, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: -

Historia:
Puori on siirretty nykyiselle paikalle pihatien varrelta. Alakerta on ollut vilja-aittana ja yläkerta on ollut nukkuma-
aittana. Puorin on rakentanut Juho Heikki Tiisjärvi. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
124 NIEMI

Id: 18165
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 18:84
Sijainti: Peippolantie 49, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1948
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 10.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee kauniilla paikalla Nurmonjoesta erkanevan luoman varrella. Lähistöllä aukeavat Ruuhikosken 
golfkentät. Aikoinaan suunnilleen samalla paikalla on ollut vanhempi hirsirunkoinen päärakennus. 

Historia:
Niemi-niminen tila, jota on suurennettu kerrran lohkomisen jälkeen. Tilalta on käyty aina ulkopuolella töissä. 

Arviointi:
Rakennus tullaan säilyttämään. Tällähetkellä rakennus on tiiviissä vapaa-ajankäytössä. Kuistin perustukset ovat 
matalat ja roiskevesi on lahottanut vuorilautojen alaosia.  

Perinteisen 1940-luvun ulkoasun säilyttänyt tuvan ja kamarin käsittävä asuinrakennus, jolla on 
rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Terho Peippola. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
124 NIEMI
ASUINRAKENNUS



Id: 14897
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 124 Niemi
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
Ajoitus: 1948
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:
Armas ja Senni Peippola ovat rakentaneet asuinrakennuksen vuonna 1948 kökkäporukalla. Rakennus on 
ilmeisesti rakennettu aikoinaan käytetyistä hirsistä. Rakennuksessa on tupa ja kamari. Kuistia on suurennettu 
1950/60-luvulla. Kuistin oikealta sivulta menee portaat kuistin päälle tehtyyn makuutilaan, muita huoneita 
yläkerrassa ei ole. Muurit on purettu. Kamarin pystymuuri on purettu jo 1960-luvulla, kun taloon on vedetty 
sähköt. Talo on ollut asuttuna vuoteen 1976 saakka, jonka jälkeen se on ollut loma-asuntona. Lautavuoraus on 
laitettu taloon 1960-luvulla. Siihen asti rakennus on ollut hirsipintainen ja punamullattu. Nykyinen huopakate on 
yli 25 vuotta vanha ja se on tarkoitus vaihtaa ilmeisesti palahuopaan. Päreet on edelleen huovan alla. 
Ulkolaudoituksen alaosat ovat huonokuntoisia varsinkin kuistin kohdalla, jossa on matalat perustukset ja 
roiskevesi on päässyt niitä kastelemaan. Vuorilaudoituksen vaihtoa on harkittu. Sisällä on pyritty säilyttämään 
perinteinen henki. Ovet ovat vanhoja peiliovia ja paneelikatot on säilytetty. Ikkunat ovat alkuperäiset ja ne 
aiotaan vaihtaa parempikuntoisiin kunhan löydetään sopivat 1940-luvun ikkunat. Sisäseinille on laitettu 
puolipaneelit. 



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
124 NIEMI
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
126 SAARILAMPI

Id: 18459
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 17:32
Sijainti: Keski-Nurmontie 491, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: 1890-luvun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 16.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
talli-liiveri-puori

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee aivan Keski-Nurmontien varrella viljelysten ympäröimänä. Päärakennus sijaitsee Keski-
Nurmontien suuntaisesti. Lähes päärakennusta vastapäätä on talli-liiveri-puorirakennus ja niiden välissä pihan 
itälaidalla on tynnyrisauna. Navettarakennus on purettu pihapiirin länsilaidalta. Keski-Nurmontien varrella 
pihatien vasemmalla puolella on kaivo. 

Historia:
Ilmeisesti tila on alkujaan Saari ja lohkomisen myötä nimeksi on tullut Saarilampi. 

Arviointi:
Pihapiirin rakennukset ovat vähäisessä lomakäytössä. Rakennusten kunnostamiseen on tarkoitus hakea 
avustusta. Ainakin päärakennus aiotaan kengittää, runko oikaista ja maalata. Ikkunapokat on tarkoitus vaihtaa ja 
niitä onkin teetetty vanhoilla malleilla. Rakennukset saatetaan myydä tulevaisuudessa.  

Pihapiiri sijaitsee näkyvällä paikalla aivan Keski-Nurmontien varrella. Rakennusten perinteiset ulkoasut ovat 
säilyneet hyvin ja kunnostamalla ne ja hoitamalla pihapiiriä, siitä tulisi hyvä ja merkittävä rakennushistoriallisesti 
arvokas kohde. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
126 SAARILAMPI
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
126 SAARILAMPI
ASUINRAKENNUS

Id: 15337
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 126 Saarilampi
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
Ajoitus: 1890-luku



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1, osittain 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet, osittain ladotut kivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: -
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat ja päätykolmiot
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: ristikarmilliset ikkunat

Kuvaus:
Rakennuksen keskellä on porstua, josta on käynti vasemmassa päädyssä sijaitsevaan tupaan ja tuvasta 
kuljetaan porstuan takana olevaan kamariin. Rakennuksen oikeassa päädyssä on keittiöpuoli, johon on oma 
porstua. Tuvassa on jäljellä kurkihirret, vanha pohjalainen tulisija, rengin ylissänky ja seinänvieruspenkki. Piian 
ylissänky on purettu. Kamarissa on pystymuuri. Keittiöpuolella on hella. Molemmista porstuoista on portaat 
yläkertaan, jossa on kaksi huonetta. Kaikissa huoneissa on lankkulattiat, peiliovet, osittain pinkopahviseinät ja 
kamarissa helmiponttikatto. 

Historia:
Saaren Asserin kotitalo. Luultavasti hänen vanhempansa ovat rakentaneet rakennuksen 1890-luvulla. Nykyinen 
omistaja on ostanut tilan rakennuksineen v. 1982. Hän osti tilan Katri Isomäeltä, jolla tila on ollut parikymmentä 
vuotta. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
126 SAARILAMPI
ASUINRAKENNUS
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
126 SAARILAMPI
TALLI-LIIVERI-PUORI

Id: 15338
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 126 Saarilampi
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: tallit 
Alkup. käyttö: 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1800-luvun loppu tai 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: painuneet irtokivet
Runko: pitkänurkkainen hirsi, liiveri lautarakenteinen
Vuoraus: -
Ulkoväri: haalistunut punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Kuvaus:
Rakennuksen vasemmassa päässä on ollut talli, keskellä liiveri ja toisessa päässä puori. Talli ja puori ovat 
kaksikerroksisia ja hirsirunkoisia. Liiveri on lautarakenteinen. Nykyisin rakennus on puulatona ja varastona. 



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
162 VANHA YLÄ-AUTIO

Id: 18481
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 12:134
Sijainti: Keski-Nurmontie, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1864-1917 
Ajoitusselite: 1890-luvun loppu, jatkettu jälkeenpäin
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Asuinrakennus sijaitsee aivan Keski-Nurmontien varrella kuusiaidan takana. Pihapiirin vanhat ulkorakennukset 
ovat palaneet muutamia vuosia sodan jälkeen. Tilalla on ollut navetta-tallirakennus, jossa on ollut vinkkelissä 
heinä- ja puuladot. Nykyisin asuinrakennusta vastapäätä on uusi piharakennus ja siirretyt hirsirakennukset: 
savusauna ja aitta. 

Historia:
Tila on vanhaa Ylä-Aution tilaa. Päärakennuksessa on pidetty kauppaa 1960-luvulla. 

Arviointi:
Tila on asuttuna. Asuinrakennuksella on rakennushistoriallista arvoa. Tiheä kuusiaita peittää näkyvyyden tielle, 
joten maisemallinen arvo on vähäinen. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
139 YLÄ-AUTIO

Id: 18161
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 12:288
Sijainti: Keski-Nurmontie 212, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1945-47
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
1940-luvun pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien länsipuolella puuston rajaamana. Pihapiiri on ollut tyhjillään yli 
viisi vuotta ja kasvillisuus on rehevöitynyt. Asuinrakennuksen lisäksi pihapiirissä on lautarakenteinen L:n 
mallinen ulkorakennus. 

Historia:
Tilan maat ovat olleet aikoinaan Aution tilan maita. Tämä tila on lohkottu viereisen tilan (12:134) silloisen Ylä-
Aution maista 1940-luvulla pojalle Lauri Ylä-Autiolle. 

Arviointi:
Uhkatekijänä asumattomuus. Asuinrakennus on inventoitu ikänsä puolesta. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Lauri Ylä-Autio. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
139 YLÄ-AUTIO
ASUINRAKENNUS

Id: 14895
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 139 Ylä-Autio
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: 1945-47
Suunnittelija: ei täytetty
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet, rapattu
Runko: lyhytnurkkainen hirsi?
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus, osittain vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: kerma, valkoiset listat, punertavat ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: T-karmiset

Historia:

Rakennusta on alettu tekemään sodan jälkeen v. 1945 ja sen rakentaminen on kestänyt kaiken kaikkiaan pari 
vuotta. Rakennuksen on rakentanut Lauri Ylä-Autio. Aluperin rakennuksessa on ollut tupa, kaksi kamaria ja 



porstua. Vuorilaudoituksessa peiterimojen nurkat on pyöristetty. Pesuhuone on tehty jälkeenpäin eteiseen ja 
sauna tuvan leivinuunin paikalle. Molemmissa kamareissa peltiset pystymuurit ovat paikoillaan. Rakennus on 
ollut yli viisi vuotta tyhjillään. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
116 SOINILA

Id: 18453
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 12:222
Sijainti: Keski-Nurmontie 248
Tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: kaupparakennus rakennettu 1918
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee aivan Keski-Nurmon tien varrella. Pihassa on yksi rakennus, joka on monimuotoinen ja jättää 
keskelle suojaisen sisäpihan. Keski-Nurmontien toisella puolella aukeavat laajat viljellyt peltoalueet. 

Historia:
Tuomas Soini on pitänyt paikalla kauppaa jo ennen vuotta 1917, jolloin osuuskauppa osti häneltä liiketilat. 
Soinila on lohkottu Aution tilan numerosta. 

Arviointi:
Rakennus on asuttuna ja sitä on jo kunnostettu ja tullaan edelleen kunnostamaan. Sisätilat uusitaan täysin. 
Ulkoasultaan rakennus on säilynyt perinteisenä ja sillä on rakennushistoriallista arvoa. Rakennus liittyy myös 
kyläkauppahistoriaan, joten sillä on historiallista arvoa. Rakennus on myös maisemallisesti arvokas. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Inkeri Marttila.  

Nurmon historia II, s. 305-306 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
116 SOINILA
ASUINRAKENNUS





Id: 15325
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 116 Soinila
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1918, laajennettu jälkeenpäin
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus/peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat: T-karmiset ikkunat, päätykolmiossa 4-ruutuiset

Historia:
Keskinurmolaiset halusivat saada oman osuuskaupan myymälän Autionkylän paikkeille. Päätös perustamisesta 
tehtiin 18.4.1917 ja huoneistoa hankkimaan valittiin J. Ylinen, J. Luukko, J. Karjanmaa ja Antti Viitala. Nämä 
suorittivat työnsä ripeästi, sillä jo 7.5.1917 saatettiin ostaa kauppias Tuomas Soinilta liiketalo kalustoineen 
15.000 mk:lla ja tavaravarasto ostohinnalla. Haanpään myymälä avasi ovensa samassa kuussa. Se uudistettiin 
perinpohjin v. 1929. Sille tehtiin uudet varastotilat talvisodan aattona.  

Talossa on pidetty kauppaa viimeksi 1970-luvulla. Viimeinen kauppias on ollut Erkki Mäkynen. Nykyiset 
omistajat ovat ostaneet talon muutama vuosi sitten. Tien puolella on sijainnut iso yhtenäinen kauppahalli ja 
vanha makasiini on ollut kauppahallin vasemmalla puolella vinkkelissä. Vanhasta makasiinistä on tehty 
makuuhuone ja kylpyhuone. Sisätiloja on remontoitu ja remontti laajenee pikkuhiljaa myös entiseen kauppiaan 
asunnon puolelle eli rakennuksen eteläosaan. Yläkerta on asumatonta tilaa.  

Rakennuksen perällä on sauna, varasto ja puulato. Saunan takana on ulkohuussit. Saunnan kaikalla on 
alunperin ollut kauppiaan navetta. 

Erityispiirteet:
Koristeellisesti veistetyt kattotuolien päät. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
116 SOINILA
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
141 RANTA

Id: 18458
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 15:16
Sijainti: Kuuselantie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1938-39
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
aitta
asuinrakennus
navetta

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Kuuselantien varrella. Vanha pihapiiri on autiona ja uusi pihapiiri sijaitsee vanhan 
pohjoispuolella. Vanhassa pihapiirissä on puolitoistakerroksinen hirsinen asuinrakennus, aitta ja navetta. 

Historia:
Pihapiiri on lohkottu alkuperäisestä Lempolan tilan numerosta. 

Arviointi:
Rakennukset ovat purku-uhan alaisia. Kaikki rakennukset ovat varastokäytössä. Aitan perustukset ovat 
painuneet ja navetan hirsiseinät pullistuneet. Asuinrakennuksesta on muurit hajotettu. Asuinrakennus ja aitta 
ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Pihapiirin rakennukset muodostavat maisemallisen 
pihapiirikokonaisuuden. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
141 RANTA
ASUINRAKENNUS



Id: 15334
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 141 Ranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1938-39
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: lohkokivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus, päätykolmiot ja eteisen osalla vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat ja puitteet, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: ristikarmiset: 6- ja 9-ruutuiset ikkunat

Kuvaus:
Asuinrakennus on rakennettu 1938-39. Alakerrassa on kolme huonetta: porstua, tupa ja kaksi kamaria. 
Yläkerrassa on kaksi huonetta. Porstuasta menevät portaat yläkertaan. Muuri on hajotettu ja lattiat levytetty. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
141 RANTA
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
141 RANTA
AITTA

Id: 15335
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 141 Ranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: aitat 
Alkup. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet kivet
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: yläosassa peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: -

Kuvaus:
Aitta on kooltaan noin 3,5 x 4. Hirret on salvottu lohenpyrstösalvoksin. Aitassa on sisäänpäin aukeava ovi. 



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
141 RANTA
NAVETTA

Id: 15336
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 141 Ranta
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: navetassa betoni, muuten nurkkakivet
Runko: navetassa lyhytnurkkainen hirsi, muuten puurunkorakennne
Vuoraus: osittain pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: 2-jakoiset

Kuvaus:
Rakennuksessa on hirsirunkoinen navetta oikeassa päädyssä. Keskellä on välikkö ja vasemmalla on 
lautarakenteinen lato. Ladon takana on ulkohuussi. 
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 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

KESKUSTIEN VARREN ASUTUS

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
73 Ahonen asuinrak. 1955, ulkor.1956-57 (Tuulent. ja Kannaksent. aluek x x x p p

73 Kinnunen asuinrak. 1957 (Tuulentien ja Kannaksentien aluekokonaisuu x x x p p

75 Kolmio asuinrakennus 1947, (ulkorakennus n. 1948) x p p

76 Palosaari as.rak. ulkoasu 1930-luvulta, hirsinavetta ulkorakennuksessa x x p ? p

Muut rakennukset/pihapiirit
73 Ilomäki asuinrak. 1955-56, piharak. (Tuulentien ja Kannaksent. aluekok.) x

73 Takala asuinrak. 1951, (Tuulent. ja Kannaksent. aluekok.) x

73 Mäntylä asuinrak. 1950-l., lisäsiipi (Tuulentien ja Kannaksentien aluekok.) ? x

73 Kujala asuinrak. 1957 (Tuulentien ja Kannaksentien aluekokonaisuus) x

73 Kannaksentie 2 asuinrak. 1950-luvulta (Tuulentien ja Kannaksentien aluekok.) x

74 Somppi asuinrakennus 1952, saunarakennus 1953 x x p p

77 Kökkälä as.rak. 1959, pihapiiri edustaa 50-l lopun ja 60-l.alun rakentamista x x p p

78 Metsälä asuinrakennus ja navettarakennus 1946 (pika-asutustila) x x ? x

148 Mattila as.rak. 1958 x x ? x

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         



Kinnunen (73)

Somppi (74)

Kolmio (75)

Palosaari (76)

Metsälä (78)

Kökkälä (77)

Mattila (148)

Ahonen (73)

Ilomäki (73)

Takala (73)
Mäntylä (73)

Kannaksentie 2 (73)

Kujala (73)

Korhonen (73)

hokas (145)

Saarela (146)



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
073 AHONEN

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18205
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:220
Sijainti: Tuulentie 9, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1955, ulkorakennus 1956-57
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 15.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:
1950-luvun puolivälin perinteinen pihapiiri Tuulentien varrella. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen 
asuinrakennus tien suuntaisesti ja sitä vastapäätä saunallinen ulkorakennus. Alueella on useita 1950-luvun 
asuinrakennuksia. 

Historia:
Tällä paikalla on aikoinaan ollut Penttilän maita. Aune Mäkisen äiti on ostanut tontin joskus 1950-luvun 
alkupuolella. 

Arviointi:
1950-luvun puolivälin perinteinen pihapiiri. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt. Tulevat säilymään. 
Rakennuksilla on maisemallista merkitystä osana pihapiiriä ja Tuulentien ja Kannaksentien 1950-luvun 
asuinrakentamista. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
073 AHONEN
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14954
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 073 Ahonen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1955
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri: keltainen, ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula, kuistissa pulpetti
Kate: tumma ruskea tiiliprofiilipelti
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Leo Mäkinen on rakentanut tämän talon 1955. Alakerrassa on kolme ja yläkerrassa kaksi huonetta. Uusi 
tiiliprofiilipeltikatto on laitettu 4-5 vuotta sitten. Sitä ennen katteena oli kolmiorimahuopa. Ikkunat on vaihdettu ja 



seiniin laitettu uusi eristys. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
073 AHONEN
SAUNARAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14955
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 073 Ahonen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1956-57



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:
Saunallinen ulkorakennus on rakennettu 1956-57. Rakentanut Leo Mäkinen. Vasemmalla on varasto, jonka 
takana on autotalli, toisessa päässä on varasto ja sauna ja pesutupa. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
073 KINNUNEN

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18209
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:232
Sijainti: Kannaksentie 4, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1956
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 14.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Kannaksentien varrella, jossa on säilynyt vierekkäin useita 1950-luvun puolitoistakerroksisia 
asuinrakennuksia.  

Kinnusen puolitoistakerroksinen rapattu asuinrakennus sijaitsee Kannaksentien suuntaisesti. Pihapiirissä on 
lisäksi puurunkorakenteinen ulkovarasto. 

Historia:
Tilan maat ovat alunperin kuuluneet Penttilän tilan maihin. Nykyinen tila on rekisteröity v. 1957. 

Arviointi:
Päärakennus on asuttuna, hyväkuntoinen ja tullaan säilyttämään. Tehdään parhaillaan remonttia perinteitä 
kunnioittaen.  

Rakennuksen perinteinen asu on säilynyt ja se on rakennushistoriallisesti arvokas. Rakennus on lisäksi 
maisemallisesti arvokas kuuluessaan Kannaksentien 1950-luvun puolitoistakerroksisten asuinrakennusten 
aluekokonaisuuteen. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
073 KINNUNEN
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14959
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 073 Kinnunen
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1956
Suunnittelija: -
Kerrosluku: (1) 1 (1/2)
Perustus: muurattu
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: roiskerappaus
Ulkoväri: valkoinen, kuisti ja ikkunapuitteet vaalean vihreät, kivijalka siniharmaa
Kattomuoto: satula
Kate: vihreä käsinsaumattu pelti
Ikkunat: 2- ja 3-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:
Rakennus on ilmeisesti alunperin ollut lautaverhoiltu ja rappaus on tullut vasta jälkikäteen. Nykyiset omistajat 
ovat ostaneet rakennuksen kesällä 2004 ja kunnostavat sitä parhaillaan perinteitä kunnioittaen. Rakennuksessa 
on jäljellä kolme pystymuuria, jotka aiotaan säilyttää. Pintaremonttia tehdään sisätiloihin. Alkuperäiset ovet, 
muurit, huonejako, ikkunat ja yläkertaan vievän portaikon seinänvieruspaneelit aiotaan säilyttää. Alakerrassa on 
eteisen lisäksi neljä huonetta ja yläkerrassa kolme huonetta. Kellarikerroksessa on saunatilat ja varastot. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
073 KINNUNEN
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
075 KOLMIO

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18191
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:314
Sijainti: Keskustie 61, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus n. 1947, ulkorakennus n. 1948
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 19.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
navetta-sauna ja ladot

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella viljeltyjen peltojen ympäröimänä. Tila on ollut tyhjillään kymmenisen vuotta. 
Pihapiirissä on 1940-luvun lopulla rakennetut asuinrakennus ja ulkorakennus. 

Historia:
Kiviniemen tilasta (viereinen tila) eli tilanimeltään Palosaaresta lohkottu vasta 1960-luvulla. Eero ja Auli Neiro 
ovat perustaneet tilan. Auli oli kotoisin Kiviniemestä. Eero Neiro oli rautatieläinen ja sivuelinkeinona oli 
maanviljelys. 

Arviointi:
Tila on tyhjillään ja rakennusten tulevaisuus on avoin. Ei mitään suunnitelmia.  

Asuinrakennus edustaa perinteistä 1940-luvun lopun pientalorakentamista. Sijaitsee maisemallisesti 
merkittävällä paikalla Keskustien varrella peltojen ympäröimänä. 

Lähteet:
Suullista tietoa antanut: Antti Neiro. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
075 KOLMIO

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
075 KOLMIO
ASUINRAKENNUS

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14937
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 075 Kolmio
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: sotien jälkeen n. 1947
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: keltainen, ruskeat listoitukset, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: sementtitiili
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Väinö ja Eino Meskanen (karjalaisia) rakentaneet Eero ja Auli Neirolle talon sodan jälkeen n. 1947. Puutavara 
tuotiin Ilmajoelta, josta Eero Neiro oli kotoisin. Rakennus katettiin ensin päreillä. Rakennuksessa on eteinen, 



tupa ja kaksi kamaria. Sauna ja wc tehty sisälle 1970-luvulla. Niille on lohkaistu tila pihanpuoleisesta kamarista. 
Kamarien päädyssä on yläkerrassa yksi huone. Yläkerrassa on sivukkaat molemmin puolin. Tuvassa ja 
kamarissa on uudet ikkunat. Tila on ollut tyhjillään vuodesta 1994 lähtien. Alkuperäistä sisätiloissa on jäljellä 
sisäkatot, peiliovet, tuvassa hella ja kamarissa pystymuuri. Toinen pystymuuri on purettu pois. Kuisti on ollut 
avokuisti ja portaat ovat olleet suoraan oven edessä. Kuistin portaat on käännetty sivulle ja ikkunat on laitettu 
jälkikäteen. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
075 KOLMIO
NAVETTA-SAUNA JA LADOT

Kuvaaja: Merja Suomela 
Kuvausaika: Kesä 2004

Kuvaaja: Merja Hööpakka 
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14938
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 075 Kolmio
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: n. 1948
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: osittain betoni
Runko: navetta hirsirunkoinen, muualla puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: ei täytetty

Historia:

Ulkorakennus on rakennettu asuinrakennuksen jälkeen n. 1948. Eino ja Väinö Meskaset ovat rakentaneet myös 
ulkorakennuksen. Puutavara rakennukseen on saatu Ilmajoelta Eero Neiron suvun metsistä. Sauna ei ole 



lämmitetty enää vuosiin. Ulkorakennus on tällähetkellä varastona. Portinalusta yhdistää erisuuntiin olevia 
rakennuskokonaisuuksia. Sauna, navetta ja heinälato ovat länsi-itäsuunnassa ja puulato ja varasto pohjois-
eteläsuunnassa. Heinäladon päässä on pieni ulkohuussi ja varaston päässä on myöhemmin rakennettu 
autokatos. Varaston takana on 1960-luvulla rakennettu talli. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
076 PALOSAARI

Id: 18190
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:315
Sijainti: Keskustie 55, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1918-1944 
Ajoitusselite: asuinrakennuksen nykyinen ulkoasu 1930-luvun lopulta
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomele
Inventointipvm: 19.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
navetta-talli-ladot
riihirakennus

Kuvaus:
Autiotila. Pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella viljeltyjen peltojen ympäröimänä. Asuinrakennus on pihapiirissä 
tiensuuntaisesti, asuinrakennusta vastapäätä on navetta-tallirakennus kalustovajoineen ja latoineen. Navetta-
tallirakennuksen takana on sauna ja pieni lautarakenteinen eläinsuoja, joka on rakennettu 1940-50-luvulla ja 
kauempana pihapiiristä pellonlaidalla on vanha riihirakennus. 

Historia:
Palosaari ollut Penttilän tilan torppa.  

Vuonna 1897 on tehty mäkitupalaissopimus Juha Juhonpoika Moision ja Antti ja Liisa Penttilän välillä. Siinä 
Penttilän talosta annetaan mäkitupalaissopimuksella Juha Juhonpoika Moisiolle Palosaari-niminen "rämäkkö 
saraan maantien vieripäästä perintömaata 1 hehtaari" viideksikymmeneksi vuodeksi.  

Mäkitupalaiskontrahdin Juha Moisio siirsi v. 1903 itseilliselle Antti Palosaarelle. Todistajana on ollut Antti 
Penttilä.  

Palosaaren torpasta on kauppakirja vuodelta 1922. Siinä kaupantekokohteena on Penttilän perintötilasta 
Lemmonviita-nimisestä osuudesta Palosaaren osuus. Torpparit Juho Kiviniemi ja vaimo Elina ovat ostaneet 
heidän hallussaan olevan Palosaaren torpan Heikki ja Maria Tepolta. Mäkitupalainen Antti Palosaari on ollut 
Juho Kiviniemen setä ja näin tila on siirtynyt suvussa eteenpäin ja on edelleen Kiviniemen suvulla. 

Arviointi:

Autiotila, jonka rakennukset ovat tyhjillään, vain entinen riihi on kalustovajana. Rakennukset ovat kohtalaisessa 



kunnossa. Asuinrakennuksen ja ulkorakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt. Riihen perinteinen asu on 
muuttunut katon korottamisesta traktoria varten. Pihapiirillä on maisemallista arvoa sijaitessaan näkyvällä 
paikalla Keskustien varrella peltojen ympäröimänä. 

Lähteet:
Mäkitupalaissopimus vuodelta 1897 
Mäkitupalaiskontrahti vuodelta 1903 
Kauppakirja vuodelta 1922  

Suullista tietoa antanut: Seppo Kiviniemi. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
076 PALOSAARI

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
076 PALOSAARI
ASUINRAKENNUS

Id: 14934
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 076 Palosaari
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: nykyinen ulkoasu 1930-luvun lopulta



Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: vanhaosa multipenkki, osittain betoni
Runko: vanhaosa lyhytnurkkainen hirsi, osittain puurunkorakenne
Vuoraus: vaakaponttilaudoitus, päädyt pystyponttilaudoitus, pihanpuolen poikkipääty 

peiterimoitettu
Ulkoväri: kerma, valkoiset ikkunalistat, vaalean ruskeat nurkka- ja räystäslaudat, ikkunapuitteet 

ja ovi
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: pääasiassa 6-ruutuiset

Historia:
Paikalla on aluksi ollut vain kaksihuoneinen hirsirunkoinen torppa, jossa oli tupa ja kamari. Vanhalla osalla on 
multipenkkiperustus. Rakennusta on laajennettu vuoden 1939 jälkeen. Myöhemmillä osilla on betoniset 
perustukset. Osa ikkunoista on uusittu 1950/60-luvulla. Wc on tehty kamarin nurkkaan v. 1995. Sisäpinnat on 
uusittu. Pönttömuuri on yhdessä huoneessa, joka on uusittu kenties sotien jälkeen. Aikoinaan ollut kaakeliuuni. 
Rakennus on ollut jossain vaiheessa kahden perheen asuntona, jolloin molemmilla oli tupa ja kamari. Silloin 
talossa asuivat Juho Kiviniemi (isä) ja Aarne Kiviniemi (poika) perheineen. 1940-luvun lopulla kolme perhettä on 
asunut yhtäaikaa talossa. Yläkerran eteläpäädyssä on pieni huone. 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
076 PALOSAARI
ASUINRAKENNUS

Asuinrakennuksen pohjakaava 

 
www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu



Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
076 PALOSAARI
NAVETTA-TALLI-LADOT



Id: 14935
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 076 Palosaari
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: navetat 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: ei täytetty 
Ajoitus: hirsiosat ehkä jo 1800-luvun lopulta
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: kivet, navetassa betoni
Runko: navetta ja talli lyhytnurkkainen hirsi, muualla lautarunko
Vuoraus: navetan pääty vaakaponttilaudoitettu, peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat, vihreät ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: ei täytetty

Historia:
Osa rakennuksesta, hirsirunkoiset navetta ja talli, saattavat olla jo "suutari Moision" ajoilta ihan 1800-luvun 
lopulta. Rakennuksessa on hirsirunkoinen navetta, jonka takana on heinälato ja puuvaja. Navetan ja tallin väliin 
jää läpikuljettava portinalusta. Tallin vieressä on kalustovaja ja päädyssä viljapuori. Tallissa on nykyisin pariovet, 
alunperin keskellä on ollut pienempi ovi ja oven molemmin puolin ikkunat. Karjaa on pidetty 1940-luvun lopulla 
heinäladossakin, jolloin talossa olevilla kolmella perheellä oli maitotuotantoa omasta takaa. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
076 PALOSAARI
RIIHIRAKENNUS

Id: 14936
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 076 Palosaari
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1900-luku
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: painuneet
Runko: osittain pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus: osittain pystylaudoitus
Ulkoväri: punamulta, valkoiset listat ja hirrenpäät
Kattomuoto: satula
Kate: profiilipelti
Ikkunat: -

Kuvaus:
Rakennuksessa on ollut päädyissä riihi ja lato ja keskellä puimalato. Riihen eteen on tehty jälkikäteen 
keulanalusta, joka on nykyisin peräkärryvarastona. Keskellä rakennusta kattoa on korotettu ja nykyisin siellä 
säilytetään traktoria. 
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 NURMO - KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI Arvoluokitustyöryhmä 8.11.2004

Rakennuskannan arvoluokitus          arviointikriteerit             merkitys

Nro Kohdenimi tai osoite Kohteen kuvaus edu har yht ker his alk R H M

HYLLYKALLION JA KIVISAAREN YMPÄRISTÖ

Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit
144 Kakkuri as.rak. 1955, saunarak. 1956-58 (Rajatien aluekokonaisuus) x x x x x p ? p

146 Mäensivu as.rak. 1954, lisäsiipi, ulkorak 1940-50-luku x x x p p

Muut rakennukset/pihapiirit
144 Alakoski as.rak. 1958 (Rajatien aluekokonaisuus) x ? p

144 Hiltunen as.rak. 1950-luku (Rajatien aluekokonaisuus) ? x x x p ?

144 Hintikka as.rak. 1955 (Rajatien aluekokonaisuus) x x ? p

142 Latvala as.rak. 1946-47, ulkorak. 1940-l. loppup. x x x p p

143 Kytö as.rak 1952 x x p

62 Tiira asuinrakennus 1951 ? ? ?

66 Heinonen asuinrak. n. 1910, laajennettu n. 1947, pihapiirissä hirsinavetta ? ? x p p

127 Järvelä as.rak. 1949, ulkorak. 1950-luvun alku x x ? ? p ? p

147 Lakia as.rak. 1959, ulkorak. 1950-l. loppu? (Huonokunt. ) x x p

63 Keskimäki asuinrakennus 1955 (ulkopuolista remonttia tänä kesänä) x

67 Kukkasuo asuinrakennus 1958, lisäsiipi x ?

67 Sointula asuinrakennus 1938, lisäsiipi 1972, ulkorakennukset ?

68 Suopelto asuinrakennus 1931, kototettu 1950-l, lisäsiipi, navetta 1935 x ? ?

69 Vesineva asuinrakennus 1934, mineriittiverhous ?

70 Viitala asuinrakennus 1956, sauna 1950-l alku, navetta 1953 x

71 Kiviniemi 1930-luvun pihapiiri? (huonokunt.) x x

145 Ahokas as.rak. 1955 x

edu = edustavuus, tyypillisyys        har = harvinaisuus          yht = yhtenäisyys v = valtakunnallista merkitystä

ker = kerroksisuus                      his = historiallisuus            alk = alkuperäisyys m = maakunnallista merkitystä

R = rakennushistoriallista          H = historiallista        M = maisemallista merkitystä p = paikallista merkitystä         



Tiira (62)

Keskimäki (63)

Farmi (65)

Heinonen (66)

Viitala (70)

Kukkasuo (67)

Järvelä (127)

Latvala (142)

Kytö (143)

Alakoski (144)

Vesineva (69)

Kiviniemi (71)

Ahone

Ilomäki

Taka

Korhonen (

Suopelto (68)
Sointula (67)
Tuomi (67)

Ahokas (145)

Saarela (146)

Mäensivu (146)

Lakia (147)

Hintikka (144)

Kakkuri (144)

Hiltunen (144)

Kokko (144)



Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
144 KAKKURI

Id: 18496
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 29:6
Sijainti: Rajatie 17
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: 1950-luvun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 14.10.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:
Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen käsittävä pihapiiri sijaitsee Rajatien varrella. Lähietäisyydellä Rajatien 
varrella on muutama muukin säilynyt 1950-luvun asuinrakennus. 

Historia:
Tila on erotettu Kylmäkorven tilasta ja Pentti ja Sinikka Kakkuri ovat ostaneet tontin v. 1955. Maat ovat olleet 
ennen peltoa. 

Arviointi:
Pihapiiri on asuttuna. Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tullaan säilyttämään. Rakennusten perinteinen ulkoasu 
on säilynyt ja ne ovat hyviä esimerkkejä 1950-luvun rakentamisesta. Pihapiiri on lisäksi maisemallisesti 
merkittävä sijaitessaan aivan Rajatien varrella. 
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Kuvaraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
144 KAKKURI
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
144 KAKKURI
ASUINRAKENNUS



Id: 15400
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 144 Kakkuri
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1955
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 1/2
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalean ruskea, valkoset listat
Kattomuoto: satula
Kate: saumattu pelti
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:
Asuinrakennusta on alettu rakentamaan kesällä 1955. Pentti ja Sinikka Kakkuri ovat toimineet rakennuttajina ja 
kirvesmiesporukka on rakentanut talon. Alakertaan tehtiin kolmehuonetta., tupa ja kaksi kamaria. Yläkerta on 
tehty n. 1962. Yläkerrassa on kaksi huonetta. Peruskorjaus on tehty v. 1978, jolloin kiertosuunta alakerran 
huoneissa on vaihdettu ja tuvan ja eteisen väliin on tehty pesuhuone. Kaikki sisäpinnat ja ikkunat on uusittu. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
144 KAKKURI
SAUNARAKENNUS

Id: 15402
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 144 Kakkuri
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: saunat 
Alkup. käyttö: 931 saunarakennukset 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: 1956-58
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Runko: puurunko
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalean ruskea, listat valkoiset, ovet punaiset
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 1-ruutuiset

Historia:
Saunarakennus on rakennettu 1956-58 välisenä aikana. Rakennuksen on rakentanut kirvesmiesporukka. 
Rakennuksen vasemmassa päässä on saunan eteinen ja sauna, keskellä varasto ja toisessa päässä puulato. 
Sauna on kunnossa, mutta sitä ei ole lämmitetty viimevuosina. 
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Kohderaportti
  Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
146 MÄENSIVU

Id: 18218
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:236
Sijainti: Lieskatie 9, 60510 Hyllykallio
Tyyppi: asuinrakentaminen 
Ajoitus: 1945-1974 
Ajoitusselite: asuinrakennus 1954
Luokitus: ei määritelty 
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 19.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:
Pihapiiri sijaitsee Lieskatien päässä. Pihapiirissä on 1953 rakennettu puolitoistakerroksinen asuinrakennus, 
johon on tehty jälkijäteen matala saunallinen lisäsiipi. Asuinrakennusta vastapäätä on ulkorakennus, jossa on 
aluksi ollut sauna ja navetta. Nykyisin rakennus on pääasiassa varastona. 

Arviointi:
Pihapiiri on asuttu ja rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Rakennusten perinteinen ulkoasu on 
säilynyt asuinrakennuksen lisäsiipeä lukuun ottamatta. Rakennuksilla on maisemallista arvoa 
pihapiirikokonaisuutena. Pihapiiri näkyy myös Lapuantielle. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
146 MÄENSIVU
ASUINRAKENNUS

Id: 14969
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 146 Mäensivu
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: asuinrakennukset 
Alkup. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Nyk. käyttö: 011 yhden asunnon talot 
Ajoitus: 1954
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1 (1/2)
Perustus: betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: vaalea vihertävä, ruskeat listat, vakoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset tuuletusikkunalliset

Historia:
Rakennuksen on rakentanut luultavasti Heimo Pentinmäki vuonna 1954. Saunallinen lisäsiipi on tehty 
jälkikäteen. Alunperin rakennuksessa on ollut umpikuisti. 
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Rakennusraportti
 Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO
146 MÄENSIVU
ULKORAKENNUS

Id: 14970
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 146 Mäensivu
Rakennustunnus: 
Rakennustyyppi: ulkorakennukset 
Alkup. käyttö: 811 navetat, sikalat, kanalat yms. 
Nyk. käyttö: 719 muut varastorakennukset 
Ajoitus: ei täytetty
Suunnittelija: -
Kerrosluku: 1
Perustus: osittain betoni
Runko: puurunkorakenne
Vuoraus: peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri: punainen, valkoiset listat, vihreät ovet
Kattomuoto: satula
Kate: punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat: 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:
Rakentamisajankohta ei ole tiedossa. Pentinmäellä on ollut ulkorakennuksessa navetta saunan ja pesutuvan 
vieressä. 
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