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1. JOHDANTO 

Lapuan keskustaajama on muodostunut Lapuanjoen ja Nurmonjoen risteyksen tuntumaan, jokilaakson hy-
ville viljelyalueille.  Ensimmäiset talot perustettiin mahdollisesti jo 1300-luvun lopulla, ja ensimmäinen kirk-
ko rakennettiin Turjan töyrälle 1558. Nykyinen kaupunkikeskusta oli 1500-luvulta lähtien pitäjän tiheimmin 
asuttua aluetta. Kun kauppojen perustaminen maaseudulle sallittiin 1860-luvulla, muodostui jokien risteyk-
sen tuntumaan nopeasti tiheä kauppa-alue.  Näin kirkon ja pappilan ympäristö eli Isokylä tiivistyi, ja alue 
alkoi erota yhä selvemmin ympäröivästä maaseutualueesta. Vuosikymmenien kuluessa Isostakylästä muo-
dostui kauppalan, myöhemmin kaupungin keskusta.  

Tämä Lapuan keskustaajaman ja ympäristön kulttuuriympäristöselvitys on laadittu vuosina 2009 - 10  yleis-
kaavoituksen perusselvitysaineistoksi. Työhön liittyy läheisesti alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävien 
kohteiden inventointi1

 

. Lapuan keskustaajamaan ja ympäristöön laaditaan uutta osayleiskaavaa 2009 - 11. 
Kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteena on kuvata kaava-alueen kulttuuriympäristön ominaisuuksia ja 
arvoja yleiskaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella. Työn tavoitteena on antaa kaavoitustyölle riittävää 
pohjatietoa alueen kulttuuriympäristön kokonaisrakenteesta, merkittävistä aluekokonaisuuksista ja koh-
teista sekä esittää suositukset rakennetun ympäristön kehittämiselle.    

Samanaikaisesti kulttuuriympäristöselvityksen kanssa osayleiskaava-alueelta on laadittu useita muita selvi-
tyksiä: Mikroliitti Oy teki alueen muinaismuistoselvityksen ja AIRIX Ympäristö Oy Lapuan keskustan maise-
maselvityksen ja kaupunkikuvaselvityksen.  Kaikki laaditut selvitykset täydentävät toisiaan ja antavat yleis-
kaavoitukselle monipuolista kuvaa suunnittelualueen luonteesta, maisemasta, historiasta ja rakennettuun 
ympäristöön sisältyvistä arvoista.  
 
Kulttuuriympäristöselvitys ja inventointityö on tehty Lapuan kaupungin omana työnä, maankäyttö- ja kiin-
teistöosastolla. Työ teki rakennusinventoija, FM Eija-Liisa Kangas. Työssä avusti projektityöntekijä, FM Anne 
Ojanperä. Raportin kartat teki vs. suunnitteluavustaja Esa Rautakorpi.   
 
Muinaisjäännösten osalta tämä raportti nojautuu Mikroliitti Oy:n tekemiin selvityksiin ja Esihistorialliset 
kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalle –julkaisun (1998) tie-
toihin. 

 

1.1 Ihmisten toiminnan tuloksena syntynyt kulttuuriympäristö 

Kulttuuriympäristöjä ovat jokapäiväiset elinympäristömme, esimerkiksi kaupunkikeskustat, taajamat, maa-
seudun viljelykset, tiealueet, kyläkokonaisuudet, teollisuusympäristöt ja rannat. Kulttuuriympäristö on syn-
tynyt alueen luonnonolojen ja usein jo vuosisatoja jatkuneen ihmisen toiminnan yhteisvaikutuksesta. Kult-
tuuriympäristöissä on aina mukana ihmisen toiminta: viljely ja siihen liittyvä muokkaaminen, laidunnus, 
metsän käyttö sekä teiden ja rakennusten rakentaminen. Luonnonprosessien ja ihmisen toiminnan vaiku-
tuksesta kulttuuriympäristöt ovat luonteeltaan jatkuvasti muuttuvia. 

 

                                                             
1 Kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointityön tavoitteita, menetelmiä ja aineistoa on selvitetty raportissa Lapuan 
keskustaajaman kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointi 2009 – 2010.    
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Laajoja kulttuuriympäristöjä voidaan kutsua kulttuurimaisemiksi. Sellaisia alueita, joissa luonnonpiirteitä 
ovat vain vähän näkyvissä ja ihmisen tuottamia rakennuksia, erilaisia rakennelmia, teitä, siltoja ja puistoja 
on paljon, kutsutaan toisinaan rakennetuiksi ympäristöiksi. Myös arkeologinen perintö eli esihistoriallisen 
ja historiallisen ajan muinaisjäännökset, vaikka ne usein ovat pienialaisia paikkoja ympäristössämme, kuu-
luvat kulttuuriympäristöömme. Kulttuuriympäristöön sisältyvät myös perinteisten maankäyttömuotojen, 
kuten laidunnuksen, viljelyn ja kaskeamisen, seurauksena syntyneet perinnemaisemat, esimerkiksi haka-
maat ja kedot. Kulttuuriympäristöä voidaan hahmottaa seuraavan kaavion avulla. 

 

Kulttuuriympäristöt heijastavat – paitsi alueen luonnonoloja ja maisemarakennetta – myös alueen historial-
lista kehitystä, elinkeinoja, taloudellisia mahdollisuuksia, rakentamisen omaksuttaja vaikutteita sekä ihmis-
ten omaksumia ympäristöön liittyviä arvoja.  

 

 1.2 Alueen sijainti ja osa-aluejako 

 
Runsaan 14 300 asukkaan Lapua sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Lapualta 
on Seinäjoelle matkaa 25 km, Vaasaan 80 km ja Helsinkiin 375 km.  Kun Etelä-Pohjanmaan alue jakautuu 
kulttuurimaisemaltaan karkeasti Suomenselän alueeseen, Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun ja Etelä-
Pohjanmaan viljelylakeuteen, kuuluu Lapuan Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuden maisema-alueeseen. Tämän 
alueen maisemalle ovat tyypillisiä selvärajaiset, viljavat jokilaaksot ja näiden väliset maastomuodoiltaan 
vaihtelevat selänteet. Maisemaa leimaavat joet, laajat tasaiset pellot sekä jokivarsille ja peltojen reunoille 
ryhmittynyt asutus.  
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Tämä kulttuuriympäristöselvitys on tehty Lapuan keskustaajaman ja ympäristön alueesta.  Alue käsittää 
Kaupunkikeskustan (n. 500 ha) ja sitä ympäröivän asumis- ja työpaikkavyöhykkeen (n. 4250 ha).  Selvitys-
alue rajaus noudattaa ohjeellista osayleiskaavan rajausta.  

  

 Kulttuuriympäristöselvityksen ja inventointityön alue 

Alue pitää sisällään Keskustan, Kiviristin, Välilän, Ritakallion, Ilkan, Ritamäen, Liuhtarin, Härsilän, Siirilän, 
Koskikylän, Saarenkankaan, Alapään, Honkimäen ja Alanurmon kaupunginosat. Itäreunalta alueeseen kuu-
luvat myös Haapakosken ja Männikön länsiosat.  Pohjoisessa alue on rajattu hieman valtatie-16:n pohjois-
puolelle, Alajoen maisema-alueen eteläreunaan, etelässä rajana on Ruhan ja Alanurmon raja.   

Työn osa-aluejakona on käytetty kaupunginosajakoa ja haja-asutusalueella Tilastokeskuksen osa-aluejakoa.  
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1.3 Aikaisemmat inventoinnit 

 
Lapuan keskustasta ja ympäristöstä oli ennen vuosien 2009 – 10 inventointityötä kartoitettu kulttuurihisto-
riallisesti merkittäviä kohteita 1990-luvun alussa sekä vuosina 1999 ja 2007. Kristiina Ahmas inventoi 1990 – 
93 Lapuan keskustasta 69 kohdetta yleis- ja asemakaavoitusta varten. Työssä keskityttiin merkittävimpiin 
kohteisiin ja huomioitiin lähinnä päärakennukset.1 Vuonna 1999 Lapuan keskustasta luetteloitiin Härmän-
maan miljööprojektin työnä yhteensä 728 ennen vuotta 1960 rakennettua kohdetta (yhteensä 1184 raken-
nusta). Työssä huomioitiin päärakennusten lisäksi myös talousrakennukset. Inventoinnissa on mukana 
asuintaloja¸ maatilapihapiirejä, teollisuusrakennuksia, liiketaloja ja kouluja. Kohde- ja rakennuskorttien 
lisäksi aineisto sisältää valokuvia ja lyhyet kuvaukset kaupunginosista.2

 
   

Alanurmon alue sekä Keisalan ja Siirilän eteläosat oli inventoitu 2007 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
Pohjanmaan inventointi, EPO  –hankkeessa.  Työssä oli kirjoitettu aluekuvaukset ja koottu alueen historiaa 
sekä kartoitettu nopealla maastokäynnillä noin 80 kohdetta. Aineisto oli kirjoitettu Kioski-tietokantaan. 
 

1.4 Menetelmät ja työskentelyn vaiheet 

 
Kulttuuriympäristöselvityksen laadinta aloitettiin kesällä 2009 koostamalla alueelta olemassa olevia selvi-
tyksiä ja inventointeja. Pöyry Enviroment Oy laati työn aluksi kulttuuriympäristöselvityksen tekoa ohjaavan 
ohjelmointiraportin. Raportissa kartoitettiin aihepiiriin liittyvää aineistoa ja hahmotettiin kulttuuriympäris-
töselvitysten laadintaa.3

 
 

Inventointityössä tutkija hyödynsi mahdollisimman paljon alueilta aikaisemmin tuotettua materiaalia. Mil-
jöö-projektin aineisto vietiin kesällä 2009 yhteisajona Kioski-tietojärjestelmään. Kohteet valokuvattiin ja 
kuvat liitettiin tietokannan kortteihin. Varsinaisessa inventoinnissa tutkija rajasi alueelta yhtenäisiä raken-
nettuja alueita, täydensi merkittävien kohteiden tietoja ja ajantasaisti muiden kohteiden tiedot vastaamaan 
tämänhetkistä tilannetta. Niillä alueilla, joilta ei ollut aikaisempaa aineistoa, inventoija teki ajantasaistusta 
vastaavaa kartoittavaa inventointia ja täydennystyötä vastaavaa kohdekohtaista inventointia. Kohteita käsi-
teltiin alue- ja kohdetasolla. Lisäksi Inventoija kirjoitti kaupunginosittain aluekuvaukset ja kokosi historiatie-
toja. Karttapaikannuksessa käytettiin Kioski-tietokannan karttasovellutusta. 
 
Inventoija teki työtä kaupunginosittain. Ensimmäisessä vaiheessa hän inventoi Kaupunkikeskusta-alueen 
(Keskusta, Keisala, Välilä, Kiviristi, Ilkka, Siirilä sekä osan Koskikylää ja Liuhtaria), toisessa vaiheessa v. 2010 
Kaupunkikeskustaa ympäröivän alueen.   
 
Inventointityössä käytiin välitse yhteensä 876 kohdetta. Näistä täysin uusia kohteita oli noin 130. Työssä  

                                                             
1  Ahmas Kristiina. Lapuan rakennuskulttuuria. 1993. 
 
2  Inventoinnit kesällä 1999, Härmänmaan miljööprojekti 1998 – 2000, Härmänmaan miljööprojekti 1998 – 2000, lop-
puraportti.  
 
3  Osayleiskaavoituksen ohjelmointi – Kulttuuriympäristöselvitys, Lapuan kaupunki.  6.7.2009, Pöyry Enviroment Oy. 
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muodostettiin yhdeksän yhtenäistä rakennettua aluetta, täydennettiin tai inventoitiin kohdekohtaisesti 260 
kohdetta sekä ajantasaistettiin tai inventoitiin kartoittaen 616 kohdetta. 
 
Työn loppuvaiheessa aineisto arvoluokitettiin. Arvoluokituksen aluksi huomioitiin Museoviraston inven-
toimat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt ja niihin sijoittuvat kohteet. Tämän jälkeen 
aineistosta poimittiin sellaisia alueita ja kohteita, joilla on maakunnallista historiallista, rakennushistoriallis-
ta ja/ tai maisemallista arvo ja jotka tämän vuoksi tulee huomioida kaavoituksessa. Lisäksi työssä listattiin 
paikallisesti merkittäviä kohteita. 
 
Aineiston arvoluokituksen teki työryhmä, johon kuuluivat rakennustutkija Sirkka-Liisa Sihvonen (Etelä-
Pohjanmaan maakuntamuseo), kaavasuunnittelijat Riitta Yrjänheikki ja Iikka Ranta (Airix Ympäristö Oy) sekä 
Tapio Moisio, Reima Katajamäki, Jorma Hankaniemi ja Eija-Liisa Kangas. 
 
Inventointityön rinnalla tutkija kokosi kulttuuriympäristöselvityksen laadinnassa tarvittavaa muuta aineis-
toa: suojelukohteita, maakuntakaavan tietoja sekä alueen historiallista kehitystä selvittävää aineistoa. Ra-
portti viimeisteltiin loppuvuodesta 2010. 
 
  
2. MERKITTÄVÄT YMPÄRISTÖT JA KOHTEET 
 

2.1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt 

Lapuan keskustaajaman jaympäristön osayleiskaava-alue sivuaa pohjoisosaltaan Lapuan – Kauhavan Alajo-
en maisema-aluetta, joka on valtioneuvoston 1995 tekemällä päätöksellä luokitettu valtakunnallisesti mer-
kittäväksi maisema-alueeksi. 

Alajoen maisema-alue edustaa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuden maisemaa. Alajoki on laaja, erittäin edus-
tava viljelykäyttöön otettu tasanko. Alue on lähes tasaista viljelyaluetta, jossa keskellä virtaa kaakko-luode–
suuntaisena Lapuanjoki. Viljelykset ulottuvat aivan jokirantaan.  Tasaisten, silmänkantamattoman pitkälle 
jatkuvien viljelysten lisäksi maisemaan kuuluvat lukuisat ladot, länsireunan raittikyläasutus ja itäreunalla 
tasangolta kohoaville mäille ryhmittyneet pihapiirit. Kylien maisemaa leimaavat muutamat komeat pohja-
laistalot umpipihoineen. Alajoen maisema-alueen laajuus on yli  11 000 hehtaaria. Peltolakeuden pituus on 
pohjoinen-eteläsuunnassa noin 20 kilometriä ja leveys 8 – 9 km.  Alue rajautuu eteläosastaan valtatie-
16:een. Alajoen viljelyalue, ”latomeri” on syntynyt vuosisatoja kestäneen suurisuuntaisen pellonraivauksen 
tuloksena. 

Valtioneuvosto hyväksyi loppuvuodesta 2009 rakennetun kulttuuriympäristön osalta valtakunnallisten alu-
eidenkäytöntavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi uuden inventoinnin. Tämä Museoviraston kokoama 
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen aineisto (RKY 2009) tuli voimaan 2010.  

RKY 2009 -inventointiin on valittu alueita, jotka antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin moni-
puolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Lapualta inventointiin 
on otettu mukaan kolme aluetta: Rautatieasema, Lapuan patruunatehdas ja Tuomiokirkko ympäristöineen. 
Alueita on luonnehdittu seuraavasti:  
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Lapuan rautatieasema 

Kuvaus 
Lapua on yksi Seinäjoki-Oulu –radan pienistä asemista. Sen tyyppispiirustuksilla rakennettu asemarakennus on 
hyvin säilynyt. 
 
Seinäjoen ja Oulun välisen ns. Pohjanmaan radan varrella oleva yksikerroksinen, poikkipäädyllä varustettu ja 
uusrenessanssiarkkitehtuuri edustava asemarakennus Lapuan kaupungin keskustassa on radan rakentamisen 
ajalta. 
 
Asemarakennuksen pohjoispuolella olevassa asuinpihassa on kolme asuinrakennusta sekä niihin liittyvät ulko-
rakennukset ja maakellarit. 

 

Historia 
Päätös Vaasan radan rakentamisesta Seinäjoelta Ouluun tehtiin vuoden 1882 valtiopäivillä. Rataosuus Seinäjo-
elta Kokkolaan valmistui 1885 ja kokonaisuudessaan rata vihittiin käyttöön 1886. 
 
Lapuan IV luokan asemarakennus rakennettiin tyyppipiirustusten mukaan 1884 – 1886. Piirustukset suunnitteli 
ilmeisesti arkkitehti Knut Nylander. Asuinpihan asuinrakennuksista nuorin rakennettiin 1920-luvulla. Asuinpi-
han rakennukset siirtyivät yksityisomistukseen 1990-luvulla.  
 
Lapuan suuresta ja vauraasta maatalouspitäjästä rautatie välitti pääasiassa maataloustuotteita, viljaa ja rehua, 
Vaasaan ja eteläiseen Suomeen. 

 

  
Ratapolku 7:n ja 9:n asuintalot kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rautatieasema-alueeseen. 

 
Lapuan patruunatehdas 
 

Kuvaus 
Valtion Patruunatehdas Lapualla liittyy hajautetun sotatarviketeollisuuden rakentamiseen itsenäistymisen jäl-
keen. Patruunatehdas on hyvä esimerkki aikanaan sulkeutuneen teollisuusalueen ottamisesta uuteen käyttöön. 

 
Lapuan keskustassa Lapuanjoen rannalla sijaitsevalla tiivisrakenteisella tehdasalueella on kolmisenkymmentä 
rakennusta. Vanhimmat niistä ovat 1910-luvulta. Valtio on rakentanut vuodesta 1923 omistamalleen alueelle 
seitsemän vuosikymmenen aikana rakennuksia, joista viimeisin on 1980 valmistunut pääkonttori. 1920 – 1930-
luvun rakennussuunnittelusta on vastannut Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Onni Tarjanne. Valta-
osa vanhimmista rakennuksista on julkisivuiltaan joko punatiilisiä tai rapattuja. Ruokala on hirsirunkoinen ja 
pystyvuorattu. 
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Patruunatehtaan alue on ollut täysin suljettua teollisuusaluetta perustamisestaan 1920-luvulta lähtien. Pat-
ruunatehtaan siirron jälkeen tehdasalue on siirtynyt 1993 kaupungin omistukseen ja otettu uuteen käyttöön. 
Vanhaksi Paukuksi nimetyn alueen päätehdasrakennuksessa sijaitsee kaupunginkirjasto sekä näyttely- ja opis-
totiloja. Työkalutehtaassa on mm. teatteritila, keskusvarastossa liiketilaa ja pajassa kappeli. Lataamorakennuk-
sen taidemuseon on suunnitellut arkkitehti Juha Leiviskä. Alueen suunnittelusta on vastannut kaupunginarkki-
tehti Helena Teräväinen. 

 
Historia 
Lapualainen tehtailija Eino Lahdensuo rakensi Lapuanjoen rannalle 1910-luvun lopulla tehtaan, jonka toiminta 
ei käynnistynyt ja alue siirtyi Lapuan Sähkö Oy omistukseen. Valtio päätti 1923 perustaa kivääripanostehtaan 
osana maan itsenäistymisen jälkeen käynnistettyä laajaa ja hajautettua puolustusvälineteollisuuden rakenta-
mista. Patruunatehtaan paikaksi valittiin Etelä-Pohjanmaa ja Lapuan kirkonkylä¸ josta Lapuan Sähkö Oy:ltä os-
tettiin tontti rakennuksineen. Patruunatehtaan tontti sijaitsi hyvin liikenneyhteyksien päässä. Tonttia laajennet-
tiin jo 1924 ja tehtaalle hankittiin ampumarataa varten 1927 maata läheiseltä Huhtanevalta. 

 
Tontin kahta tehdasrakennusta kunnostettiin ja aluetta täydennettiin Yleisten rakennusten ylihallituksen arkki-
tehti Onni Tarjanteen tekemin suunnitelmin. Ensimmäisessä vaiheessa Tarjanne suunnitteli m. tiilirakenteisen 
tehdasrakennuksen muutoksen sekä ruokalan, lataamon ja kaasulaitoksen uudisrakennukset. Koko tuotanto-
alue suljettiin korkealla aidalla. Punatiilinen rakennuskanta lisääntyi 1930-luvulla, jolloin laajennettiin tehdasta 
ja rakennettiin mm. työkalutehdas¸ pitkä keskusvarasto, lämpökeskus, muuntaja ja konttori. Ensimmäiset beto-
nielementtirakennukset tehtiin 1970-luvulla, jolloin mm. työkalutehtaan laajennus sulki toisen ison piha-alueen 
umpinaiseksi, pääkonttori valmistui 1980. 
 
Tehtaassa tapahtui räjähdysonnettomuus 1976 ja toimintaa ryhdyttiin siirtämään keskustan ulkopuolelle. La-
puan kaupunki osti patruunatehtaan vanhan alueen valtiolta 1993. Alueelle laadittiin kehittämissuunnitelma 
1994. Suunnitelmaan perustuen aluetta kehitettiin kulttuuri- ja yritysalueena. 
 

Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen 
 

Kuvaus 
Lapuan tuomiokirkko on C.L. Engelin puurakentamiseen sovittaman uusklassisen keskikupolilla varustetun risti-
kirkkotyypin huomattavin edustaja. Vuonna 1956 perustetun hiippakunnan tuomiokirkko on eteläpohjalaisen 
hengenelämän keskeisimpiä paikkoja. Kirkkoympäristöön kuuluvat kirkkotarha lukuisine muistomerkkeineen, 
useita seurakunnallisia rakennuksia sekä maaseutukirkonkylälle tyypillisiä julkisia rakennuksia 1800-luvun lopul-
ta ja 1900-luvun alkupuolelta. 
 
Lapuan kirkonkylä on muotoutunut Lapuan- ja Nurmonjokien yhtymäkohtaan 1500-luvulta lähtien. Lapuan 
tuomikirkko on muodoltaan tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kahdeksan-
kulmainen kupoli. Kirkon nykyinen sisäasu on pääasiallisesti arkkitehti Kauno S. Kallion suunnittelemasta uudis-
tuksesta vuodelta 1927. Taiteilija Paavo Leinonen on maalannut keskikupolin pendentiiveihin ilmestyskirjan 
maalaukset sekä ikkunoihin lasimaalaukset. Kangasalan urkutehtaan 1938 valmistamat urut 85-äänikertoineen 
ovat Suomen suurimmat. Tapuli on seurakunnan edellisen, 1749 rakennetun kirkon aikainen. Se on kunnostet-
tu ja korotettu 1838. Kirkkotarhassa on Lapuan taistelussa 1809 kuolleiden lapualaisten muistomerkki, lähes 
300:n kaatuneen sankarihauta-alue sekä vapaussodan muistomerkit, tehnyt Yrjö Liipola. 
 
Kirkon lähiympäristöön kuuluvat Nurmonjoen varrella Lapuan hiippakunnan kanslia ja piispala sekä tien toisella 
puolella Virranniemen pappilan rakennukset ja niitä ympäröivä laajahko puistoalue. Virranniemen 1793 raken-
nettu pappila on sijoitettu julkisivu kirkkoa kohti ja poikittain jokeen nähden. Pappila on juhla- ja kokoontumis-
käytössä ja sen vierelle on rakennettu 1950-luvulla seurakuntatalo. 

 
Siiriläntien varrella on kouluna toimiva Hautasen talo, joka on rakennettu maatilan päärakennukseksi ja kaup-
pataloksi 1897. Entinen emäntäkoulu sijaitsee Lapuan järjestyksessään toisen kirkon 1597 – 1650 paikalla. Kou-
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lun rakennuksia ovat olleet 1800-luvun puolimaissa rakennettu Leskelän yksikerroksinen Vanhatupa sekä 1930-
luvulla rakennettu klassistinen päärakennus. Emäntäkoululla on matkailu- ja puutarhatoimintaa. 
 
Kirkon läheisyydessä on lisäksi arkkitehti Matti Visantin suunnittelema kaksikerroksinen vanha apteekkitalo se-
kä Nurmonjoen varrella kaksikerroksinen puinen jugend-huvila Raparanta. 

 
Kirkkoon nähden Lapuanjoen vastarannalla on kaksikerroksinen Kosolan talo, joka tunnetaan Lapuanliikkeen 
perustajan ja IKL:n puheenjohtajan Vihtori Kosolan talona 1930-luvulla. Talon on rakennuttanut vaasalainen 
kauppias A.G.Wikman 1861 ja 1880-luvulla talossa on toiminut Suomen ensimmäinen  maaseutukirjakauppa. 
Se on kuulunut jokivarren nauhamaiseen pohjalaistalojen rivistöön, joka on sijainnut perinteiseen tapaan pää-
rakennus joen suuntaisesti takanaan maantien varren talousrakennukset. Vihtori Kosolan isä osti talon 1890 ja 
se on ollut mm. jääkärien värväyspaikkana. 

 

 

Historia 

Lapualla oli 415 verokirjan mukaan 10 taloa ja vuoden 1500 tienoilla jo 40 taloa. Lapua sai oman kappelioikeu-
den Kyrön kirkkopitäjästä 1555. Tuolloin rakennettiin myös ensimmäinen saarnatupa. Omaksi seurakunnaksi 
Lapua itsenäistyi 1581. Hallintopitäjänä se mainittiin ensimmäisen kerran 1608. 1600-luvulla alkanut tervan-
poltto lisäsi merkittävästi talonpoikien varallisuutta. Myöhemmin alueen vauraus perustui Alajoen viljelylakeu-
teen, joka syntyi vuosisatoja kestäneen raivauksen ja kydönpolton seurauksena. 

Nykyinen kirkko on seurakunnan viides. Kirkko suunniteltiin arkkitehti C.L. Engelin johtamassa Intendentinkont-
torissa 824 ja se valmistui Heikki Kuorikosken rakentamana 827. Arkkitehti Kauno S. Kallion suunnitteleman 
korjauksen yhteydessä 1927 kirkkosaliin rakennettiin kaksi uutta lehteriä¸ penkit ja saarnastuoli uusittiin. Uus-
klassillinen ulkolaudoitus tehtiin 1835. Kirkkoa kunnostettiin 1977 arkkitehti Seppo Rihlaman suunnitelman 
mukaan. Tuomiokirkko siitä tuli 1956 Lapuan hiippakunnan perustamisen yhteydessä.  

Lapuan keskusta on tiivis jo 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Lapua oli Etelä-Pohjanmaan suurimpia keskuksia. 
Lapuan keskusta-alue muodostettiin taajamaksi 1904, kauppalaksi 1964 ja kaupungiksi 1977. 

 

 

 

 

 

Tuomiokirkkoa vastapäätä sijaitseva Herättäjä on raken-
nettu kauppataloksi 1860-luvulla heti, kun kauppojen 
perustaminen maaseudulle sallittiin. 1920 – 30-luvuilla 
rakennus tunnettiin Vihtori Kosolan talona ja vuodesta 
1948 se on toiminut Herättäjä-yhdistyksen tiloina. 
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2.2 Merkittävät kulttuurimaisemat ja -ympäristöt maakuntakaavassa  

Etelä-Pohjanmaan v. 2005 vahvistetussa maakuntakaavassa on Lapuan keskustaajaman ja ympäristön alu-
eelta kulttuurimaiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävinä huomioitu seuraavat alueet: 

Alapään jokivarsiasutus 
Patruunatehtaan alue (osa valtakunnallisesti merkittävää) 
Kirkon ympäristö ja Siirilä (osa valtakunnallisesti merkittävää) 
Nurmonjokilaakso 
Lapuanjokilaakso Lankilankoskelta Tiistejoen Mäkelänkoskelle 
Kauhavan ja Lapuan Alajoki (osa sisältyy valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen) 
 
Maakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön kohteet: 
 
Siirilän asuntoalue, aluekokonaisuus 
Siirilän koulukeskus, aluekokonaisuus (sis. Maanviljelyslyseo, ala-aste, puukoulu) 
Lapuan rautatieasema-alue, aluekokonaisuus  
Antilan talo 
Lankilankosken mylly 
Honkimäen talo 
Lapuan kaupungintalo 
Lahden talo 
Alajoen talo 
Lapuan nuorisotalo 
Lapuan osuusmeijeri 
 
Kartta alueista on seuraavalla sivulla. 
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  Lapuan keskustaajamaan ja ympäristöön sijoittuvat maakuntakaavaan (2005) merkityt kulttuuriympäristön tai maiseman  
  vaalimisen kannalta merkittävät alueet. 

 

 

 

_________ valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus 

_________ maakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus 
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2.3 Teemainventointien kohteet ja perinnemaisemat 

Nuorisotalo, Lapuan nuorisoseurantalo 

Lapuan v. 1926 valmistunut nuorisoseurantalo (Nuorisotalo) on esitelty Länsi-Suomen ympäristökeskuk-
seen julkaisussa Nuorisoseurantalot Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (1999).  

Lankilankosken mylly 

Lankilankosken mylly on luetteloitu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 1995 -97 tekemässä vanhojen vesi-
rakenteiden inventoinnissa. Myllyn rakentamisajankohdaksi mainitaan 1886.  

Lapuan osuusmeijeri 

Lapuan osuusmeijeri on luetteloitu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen luettelossa Meijerirakennuksia Län-
si-Suomen ympäristökeskuksen alueella (1995).  Kohteen historiatiedoissa mainitaan, että Lapuan osuus-
meijeri perustettiin 1902, toiminta uudessa meijerissä alkoi 1913 ja rakennusta laajennettiin mm. 1934, 
1938 ja 1955. 

Pappilat 
 
Virranniemen ja Siirilän pappilat ovat mukana Matti Salomäen kokoamassa Vaasan läänin vanhat pappilat  
– julkaisussa (1994).  
 
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla kartoitettiin perinnemaisemia 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alku-
vuosina. Lapualta luetteloitiin tällöin viisi paikallisesti merkittäväksi luokitettua perinnemaisemaa. Näistä 
kolme - Huhdan niitty, Jänismäen haka ja Rinta-Klemettilän haka - sijoittuvat suunnittelualueelle.  

Huhdan niitty (2,0 ha) sijaitsee Simpsiön pohjoispuolella, Isoluomantien molemmilla puolilla, Huhuranmäen 
pihapiirin rajautuen. Alue on pääasiassa tuoretta ruohoista heinäniittyä, jossa paikoin on kookkaita koivuja 
ja mäntyjä sekä kuivissa osissa edustavia niittylaikkuja. 

Jänismäen haka (3,1 ha) sijaitsee Alapäässä, joen itäpuolisen peltoalueen reunalla, tien molemmin puolin. 
Alue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Lapuan – Kauhavan Alajoen maisema-alueen laidalle. 1900-luvun 
alkupuolelta jatkuneen laidunnuksen myötä syntynyt katajahaka on aluskasvillisuudeltaan lähinnä kosteaa 
suurruohoniittyä ja tuoretta heinäniittyä. Alueella on myös lehtipuita, pensaikkoa sekä ylispuina muutama 
lakkapäinen mänty ja kuusi. 

Rinta-Klemettilän haka  (0,3 ha) sijaitsee Alanurmossa Kellojasta pohjoiseen, Tervasmäentien varrella. Pieni 
mäntyhaka on aluskasvillisuudeltaan tuoretta ja kosteaa heinäniittyä. Tien varressa kasvaa kookkaita koivu-
ja ja kuusia.  Haka-alue vieressä on nurmilaidun. 

 
3. SUOJELUKOHTEET 
 
Lapuan keskustaajaman ja ympäristön osayleiskaava-alueella ei ole rakennussuojelulain nojalla suojeltuja 
kohteita. Kirkkolain, muinaismuistolain sekä voimaissa olevan osayleiskaavan ja asemakaavojen suojelukoh-
teet ovat seuraavat: 
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3.1  Kirkkolain suojelukohteet 

Kirkkolain (1054/93) mukaan ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ovat lain nojalla suojeltu. Suojelu piirin 
kuuluvat myös kirkkotarhassa olevat rakennukset ja rakennelmat, kuten tapulit, portit ja aidat. 
 
Lapuan tuomikirkko on valmistunut 1827 ja kellotapuli 1730 (kunnostettu 1839). Rakennukset kuuluvat 
kirkkolain suojelun piiriin.  
 

3.2   Muinaisjäännökset 
 

Muinaismuistolaki (295/63) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää niiden säilymistä uhkaavat 
toimenpiteet. Suunnittelualueelta on tunnettu aiemmin kaksi kivikautista asuinpaikkaa (Viertola ja Sippo-
lanmäki), joiden rauhoitusluokka on 2.1

Mikroliitti Oy:n teki 2009 – 10 osayleiskaava-alueen sekä Simpsiön ja Ruhan kylän muinaisjäännösinven-
toinnin. Osayleiskaava-alueelta luetteloitiin inventoinnissa seitsemän uutta kivikautista asuinpaikkaa. Näistä 
huomattava osa sijaitsee Keskustan itäpuolisella mäkialueella.  Kaikki alueen kivikautiset asuinpaikat kuulu-
vat rauhoitusluokkaan 2.   

 

Kivikautiset asuinpaikat ovat: 

- Lapua 10, Sippolanmäki, vanha 
- Lapua 33, Viertola, vanha 
- Lapua 35, Jouttikallio, uusi 
- Lapuan 36, Jouttikallio S, uusi 
- Lapua 37, Kivimäki 1, uusi 
- Lapua 38, Kivimäki 2, uusi 
- Lapuan 39, Kivimäki 3, uusi 
- Lapuan 40, Kivimäki 4, uusi 
- Lapua 51, Rinta-Kelloja, uusi 

Alueen historiallisen ajan löytöjä ovat: 

- Lapuan 44, Kassunkytö, komea tervahauta-alue 
-  Lapua 45, Huhta, hiekkamaaperäinen muinaisrantatörmä ja ehjä tervahauta  
-  Lapua 46, Kiviniemi, tunnistamaton kivirakennelma  
- Lapua 48, Tervasmäki, kiviaita 
- Lapua 47, Piispanpenkki eli Simpsiön vuoren länsirinteelle sijaitseva, Lapuan tarinaperinteeseen liittyvä 

paikka 

Löytöjen rauhoitusluokka on 2, Tervasmäen ja Kiviniemen 3. 

 

 

                                                             
1 .  Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.1998. 
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3.3  2001 osayleiskaavan suojelukohteet 

Lapuan keskustan vuoden 2001 osayleiskaavassa on rakennusten suojelun osalta käytetty SR-1 ja SR-2 -
merkintöjä sekä kaavamerkintöihin AM, AP, P ja PY yhdistettyä /S -merkintää. 

Osayleiskaavan laadinnassa on hyödynnetty Ahmaksen ja Miljööprojektin aineistoja siten, että aineistojen 
pohjalta on muodostettu SR-1, SR-2 ja /S-kohteiden luettelo ja kartta.  Luettelossa on 21 SR-1 -merkinnällä 
varastettua rakennusta tai kohdetta, viisi SR-2 kohdetta, 19 AM/S-kohdetta, 13 P/S- ja kaksi PY/S-kohdetta.  

SR-1 kohteilla tarkoitetaan:   

Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaa aluetta. Alueella on kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti 
arvokkaita rakennuksia, joita ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden rakennustaiteellises-
ti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Alueen käyttötarkoitus pysyy nykyisenä 
julkisena palveluna. 

SR-1 kohteiksi on luokitettu kirkko ja tapuli, vanha apteekki, entinen Ylängön talo, seurakuntatalo, Virran-
niemen pappila, Hautanen, Jokilaakson alueen rakennukset (5), Kaupungintalo, Nuorisotalo, Herättäjä, rau-
tatieasema ja läheiset asuintalot sekä Kiviristin muistomerkki ja Vanhan kirkon muistomerkki. 

SR-2 kohteilla tarkoitetaan: 

Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaa aluetta. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunki-
kuvallisesti merkittävä kohde tai alue, joka on suojeltu tai tarkoitettu asemakaavalla suojeltavaksi ja käyttötar-
koitus on nykyinen.  Käyttötarkoitus voidaan muuttaa erikseen harkittavalla ja päätettävällä tavalla asemakaa-
valla tai rakennusluvalla käyttötarkoitukseksi, joka säilyttää rakennuksen ja sen välittömän ympäristön kulttuu-
rihistoriallisen ja rakennustaiteellisen arvon. 

SR-2 kohteita 2001 osayleiskaavassa ovat Lahti, Musiikkiopisto, Jukantupa, Alajoki ja Honkimäen kaupun-
ginosassa sijaitseva mylly (luettelossa nimellä Sippolan mylly). 
 
AM/S -alueita ovat Teikarin ja Antilan pihapiirit, Ylilassila, Luhtavainio ja Honkimäki sekä Poutuntien ja La-
puanjoen välinen alue Talvitiestä etelään. P/S –merkinnällä on merkitty Vanhan Paukun alueen rakennukset 
ja  PY/S –merkinnällä yläaste/ kansalaisopisto ja ortodoksinen kirkko. 
 
Suojelumerkinnällä täydennettyjä AP-alueita on yleiskaava-alueella useita, mm. Kukkukankaan alue, Saa-
renkankaantien eteläosa, Poutuntien varsi, Siirilän omakotitaloalueet, Tikantien alue, Härsiläntien ja joen 
väliset alueet sekä Marielund, Vaurio ja Raparanta.  
 

3.4  Asemakaavojen suojelukohteet 

Keskustaajaman ja ympäristön alueella on 24 asemakaavalla suojeltua rakennusta. Näistä kymmenen on 
Vanha Paukun alueen rakennuksia. 

Asemakaavalla suojellut kohteet ovat: 

Kirkkokatu 2, kirkko ja tapuli 
Piispankatu 2,Tuomiokapitulin rakennus 
Siiriläntie 1, Hautasen koulu 
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Siiriläntie 3, Jokilaakson matkailupuutarha 
- Leskelän vanha tupa 
- 1920-luvun päärakennus 
- Puutarha-kasvihuonerakennus 

Siiriläntie 127, Vaurion asuinrakennus 
Marielundintie 34, Marielundin asuinrakennus 
Valtuustontie 8, Kaupungintalo 
Ullankatu 4, Lahden tilan asuinrakennus 
Kauppakatu 7, Entinen Lapuan osuusmeijeri 
Poutuntie 16, Jukantuvan asuinrakennus 
Poutuntie 26, asuinrakennus (ent. Musikkiopisto) 
Kustaa Tiitun tie 1, Vanha Paukku 

- Iso tehdas 
- Makasiini (liiketiloja) 
- Lämpökeskus (Elokuvateatteri) 
- Pajakappeli (kaasulaitos) 
- Työkalutehdas (yritystiloja) 
- Muuntaja 
- Ruokala 
- Lataamo (Taidemuseo) 
- Lataamo ja ampumarata 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen merkittävimmät rakennukset on suojeltu asemakaavalla, kuvassa taidemuseo ja pajakappeli. 
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4.  KULTTUURIYMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS 
 

4.1 Kulttuuriympäristön kehittyminen 

Kiinteä asutus syntyi 1400-luvulla 

Lapuanjokilaaksossa on ollut asutusta jo esihistoriallisella ajalla (ennen v. 1150 jKr), mutta koska jokilaaksot 
ovat olleet pitkään viljeltyä ja rakennettua aluetta, keskittyvät kivikauden asuinpaikkalöydöt jokilaakson 
reunoille ja mäkien rinteille, lähinnä Tiistenjoelle, Nurmonjokivarteen ja Jouttikallion länsirinteille.  

Vakituinen, maanviljelykseen pohjautuva asutus syntyi Lapualle 1400-luvun lopulla. Asutus tuli Kyrön seu-
dulta, ehkä osittain myös Sastamalan suunnalta.  1413 Lapualla oli noin kymmenen taloa, vuoden 1500 
tienoilla 40 ja 1546 jo 68 taloa. 1500-luvulla asukkaita oli koko pitäjässä 500 – 550.  

Tiheimmin asuttuja kyliä 1500-luvulla olivat Isokylä eli Kirkonkylä, Liuhtari ja Haapakoski. Isossakylässä oli 
joen pohjoispuolella noin kymmenen taloa. Pysyviksi taloiksi näistä jäivät Lassila, Setälä, Filppula ja Lahti 
sekä 1580-luvulla syntynyt Hissa, vaikka näillä nimillä talot tunnettiin vasta 1650-luvulta. Liuhtarissa oli Tur-
jan talo, Toivosen talo (hävisi 1570-luvulla) ja veljesten pitämä talo, joka sijaitsi 1650-luvulta lähtien Huhta-
lan tilan paikkana tunnetulla paikalla. Lapuanjoen pohjoispuolella oli kolme tai neljä Liuhtarin suvun hallus-
sa ollutta taloa.  

Haapakoski oli jo 1540-luvulla noin 15 talon muodostama ryhmä. Osayleiskaava-alueelle Lapuanjoen var-
teen näistä sijoittuvat kaksi tai kolme taloa. Nurmonjokivarressa oli 1500-luvulla Pirilän, Kauppilan ja Saa-
renkylän taloryhmät, joihin jokaiseen kuului useita taloja. Pirilässä oli 1547 seitsemän taloa, joista vanhim-
mat olivat Piri eli Pirilä, Tynjälä ja Klemettilä. Kaupit pitivät hallussaan neljää taloa: Siirilää, Pienoilaa, Kaup-
pilaa sekä Keisala-Marttalaa. Saarenkylään luettiin 1580-luvulla pysyvästi seitsemän taloa: Krekola (myö-
hemmin Alasaari), Saari eli Ylisaari, Ilkka, Hemminki (1600-luvulta Leskelä), toinen Hemminki (1603 lähtien 
Sauru), Kattilus (myöhemmin Kattelus) ja Pernaa.  

Lapuanjoen ja Nurmonjoen liittymäkohdan pohjoispuolella oli 1540-luvulla 12 taloa, sillä joen länsipuolella 
sijaitsivat Saarenpää, Ketola, Hantula, Härsilä, Koivisto ja Ikola, itäpuolella Antila, Turja, Tuomaala, Pouttu, 
Annala ja Talvitie. 

Omaksi seurakunnaksi, hallintopitäjäksi ja kunnaksi 

Jo vuonna 1555 Lapua mainitaan Isonkyrön kappeliseurakuntana. Itsenäiseksi seurakunnaksi alue muodos-
tettiin 1581. Ensimmäisen kirkon lapualaiset rakensivat 1558 Liuhtariin, Lapuanjoen etelärannalle. Kirkon 
lisäksi oman seurakunnan saaminen edellytti pappilan asioiden järjestämistä.  Tämä tapahtuikin 1570 - 80-
luvuilla.  

Kun Lapuan ensimmäinen kirkko tuhoutui rajuilmassa v. 1594, rakensivat seurakuntalaiset 1600-luvun alku-
vuosina uuden kirkon Nurmonjoen varteen. Tämäkään rakennus ei ollut pitkäikäinen, sillä jo 1650 oli tekeil-
lä uusi kirkkorakennus nykyisen kirkon alueelle. 1729 kirkkotarhaan tehtiin uusi kellotapuli, ja 1740-luvun 
lopulla jälleen uusi kirkko.  Kun 1820-luvulla todettiin kirkon olevan huonokuntoinen, rakensivat pitäjäläiset 
Lapuanjoen ja Nurmonjoen risteyksen tuntumaan 1827 Heikki Kuorikosken johdolla aikaisempaa kook-
kaamman ristikirkon.  
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Lapuan ensimmäisen kirkon (1558-1594)  paikalla, Lapuanjoen eteläpuolella on 1958 pystytetty muistomerkki. 

 

Hallinnon ja oikeusasioiden hoidon osalta Lapuan muodostui omaksi hallintopitäjäkseen 1590-luvulta lähti-
en. Kirkonkokouksissa, myöhemmin pitäjänkokouksissa, käsiteltiin sekä kirkollisia että maallisia asioita. 
1860-luvulla annetulla asetuksella kirkollinen ja kunnallinen hallinto erotettiin toisistaan. Muutos pantiin 
Lapualla toimeen 1868, jolloin siis perustettiin Lapuan kunta. Kauppala Lapuasta tuli 1964 ja kaupunki 1977. 

Viljelyä, kydönpolttoa ja terva 

1600- ja 1700-luvuilla Lapuan väestömäärä ja taloluku kasvoivat hitaasti. Talot harjoittivat viljanviljelyä, 
metsästystä, kalastusta, kaskeamista, kydönpolttoa, niittytalouteen perustuvan karjataloutta - 1600-luvulta 
1850-luvulle - yleisesti myös tervanpolttoa. Peltoalat olivat 1600-luvulla vielä pieniä, mutta Lapuan taloilla 
oli jokivarsilla huomattavat niittyalueet ja talot pystyivät näin jo 1600-luvulla pitämään verraten isoja karjo-
ja.   

1760-luvulla toteutetussa isossajaossa kylien pellot ja niityt jaettiin talojen kesken ja talot saivat palstansa 
joesta poispäin jatkuvine kapeine sarkoineen. Jaon myötä myös kylien asutusrakenne sai nykyisen 
muotonsa ja pihapiirien paikat vakiintuivat jokivarteen, jokavuotisten tulvien yläpuolisille jokitörmille. 
Isojaon jälkeen, 1700-luvun lopulla kiihtyi myös talojen halkominen sekä torppien ja uudistilojen 
perustaminen. 1700-luvulla Lapualle muuttivat myös ensimmäiset käsityöläiset.  

Viljeltyä aluetta oli 1700-luvun lopulla vielä vähän, vaikka jokivarsien luonnonniittyjä ja soita raivattiinkin 
vuosisatojen ajan pala palalta pelloiksi. Tervanpoltto toi kuitenkin Lapuan talonpojille varallisuutta aina 
metsien isojakoon, 1850-luvulle asti. Lapuan kirkonkylä oli 1800-luvun puolivälissä jo selvä teiden risteys-
paikka, sillä kirkolta oli jonkinlaiset tiet Kuortaneelle ja Nurmoon, Kauhavan ja Härmän kauttaa Uuteenkaar-
lepyydyn sekä Isonkyrön suuntaan. Talvella ja kesällä lapualaiset liikkuivat jokia pitkin. Kylätiet kulkivat pi-
hapiiristä toiseen, ja näin nykyisen keskustaajaman alueellekin syntyi vähitellen jokia seurailevia kyläteitä. 

1810 – 70-luvuilla Lapuan väestömäärä kasvoi hyvin voimakkaasti. Kun Liuhtarissa, Alanurmossa ja Kirkon-
kylässä oli 1810 yhteensä 192 taloa, oli 1850 taloluku jo 641 ja 1870 939. Talollisten lisäksi kyliin muodostui 
torppareita.  
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1820- luvulla Lapualla oli noin 4000 asukasta. Väestömäärän kasvu, maanviljelys ja tervakaupasta saadut 
tulot antoivat lapualaisille uskoa rakentaa heikkokuntoisen kirkon tilalle uuden kirkon. Heikki Kuorikosken 
johdolla kohosi 1825 – 27 näyttävä ristikirkko. Kirkon valmistumisen jälkeen sata vuotta vanha kellotapuli 
uudistettiin. 

1840-luvulta lähtien Lapuan elämänmenoon alkoi vaikuttaa voimakkaasti pitäjänapulainen Niilo Kustaa 
Malmbergin opetuksen ja seuratoiminnan tuloksena syntynyt herännäisyys. 1869 kirkonkylässä aloitti toi-
mintansa myös pitäjän ensimmäinen kansakoulu. 

Otteita Lapuan pitäjänkartasta 1800-luvulta (vuosilukua 
ei ole mainittu). Pellot on merkitty keltaisella, niityt vih-
reällä ja pihapiirit punaisella. Kartta osoittaa, että niittyjä 
ja peltoja oli lähes saman verran ja tiheimmin asuttua 
aluetta oli Lapuanjoen pohjoispuoli jokien liittymäkohdan 
läheisyydessä. 
Lähde. www.vanhatkartat.fi→Lapua→pitäjäkartat: 

KrA serA Pf nr 2b, Lapua kk 
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Vuodesta 1827 Lapuanjoen ja Nurmonjoen risteyksen läheisyydessä on sijainnut tasavartinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta 

kohoaa kookas kupoli.  1700-luvun tapuli korotettiin ja uudistettiin 1838.  Kuva Pyhälahden valokuvaamomuseo. 

 

Maatalous uudistuu 1860-luvulta lähtien 

1860-luvulta lähtien Lapuan maataloudessa tapahtui merkittävää uudistumista, kun jokivarsien laajoja luh-
taniittyjä ja soit alettiin raivata aikaisempaa voimallisemmin pelloiksi ja niityiksi kydöttämällä, ojittamalla ja 
raivaamalla. Samanaikaisesti perattiin jokia ja saatiin jonkin verran vähennettyä jokien jokavuotisten kevät- 
ja kesätulvien viljelyksille aiheuttamia haittoja. Suurisuuntaisen raivauksen ja ojituksen tuloksena syntyi 
mm. Lapuanjokivarteen Alajoen laaja viljelyalue. Alueen peltojen suurimpia omistajia olivat Lapuan kirkon-
kylän, Härsilän ja Alapään talolliset.  

Lapuan talojen peltoalat moninkertaistuivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Tiloilla tehostettiin 
myös rehu- ja karjataloutta, viljelyä ja hevostaloutta. Uudistukset loivat pohjaa Lapuan meijeritoiminnan 
kehittymiselle. Peltojen lisääntyminen ja karjatalouden tehostuminen lisäsivät talojen varallisuutta. Uudis-
tukset vaikuttivat 1870-luvulta lähtien myös rakennuskantaa: Tiloille rakennettiin 1800-luvun lopulta lähti-
en paljon uusia asuinrakennuksia, aittoja ja hevostalleja. Päärakennuksiksi tehtiin näyttäviä puolitoista- ja 
kaksikerroksisia hirsitupia, joissa oli säännöllisesti sijoitetut ikkunat, näyttävät päätykolmiot ja räystäskoris-
teet sekä toisinaan myös katonharjalla koristeellinen vellikelloteline.  Myös aitoista, puoreista ja hevostal-
leista rakennettiin entistä isompia ja näyttävämpiä.  

Lapuan keskustaan ja lähiympäristöön rakennettiin 1870 – 1900-luvuilla useita näyttäviä, kaksikerroksisia 
asuinrakennuksia (esim. Antila 1876, Ala-Annala 1886, Rita-Klemettilä 1895), mutta rinnalla myös paljon 
puolitoistakerroksisia hirsitupia. Jokivarsille muodostui näin taloryhmiä, paikoin nauhamaisia talorivejä, 
joissa oli puolitoista- tai kaksikerroksiset joensuuntaiset asuinrakennukset lähimpänä jokea ja useita hirsi- ja 
lautarakenteisia talous- ja karjarakennuksia asuinrakennuksesta poispäin.   
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Kirkon ympäristö erottuu maaseutualueesta 

Lapuan kirkonkylään perustettiin ensimmäiset kaupat heti maakaupan vapauduttua 1860-luvulla. Kaupat 
olivat sekatavarakauppoja, mutta osassa liikkeistä myytiin myös maataloustavaraa ja kirjoja. Vilkkain kaup-
patoiminta keskittyi jo 1800- ja 1900-luvun vaihteessa nykyiselle Kauppakadulle, johon rakennettiin maati-
lapihapiirien lomaan hirsisiä liike-asuinrakennuksia ja kauppojen varastomakasiinejä.   

1858 provisori Brunberg sai luvan perustaa Lapualle apteekin. Kirkonkylässä toimi vuodesta 1894 Lapuan 
naisyhdistyksen ylläpitämä Käsityö-, kotitalous- ja kasvitarhakoulu, josta jo vuoteen 1917 mennessä kehittyi 
emäntäkoulu. 1885 Lapua tuli rautatieyhteyden piirin, kun ratayhteys Seinäjoelta Kokkolaan valmistui. Ju-
nayhteys lisäsi ihmisten liikkuvuutta ja uusien vaikutteiden omaksumista, mutta yhteys antoi mahdollisuuk-
sia mm. myydä heinää ja vilja Lapualta eteläiseen Suomeen, jopa ulkomaille asti.  

Viimeistään 1900-luvun alussa Lapuan Isokylä eli kirkon ympäristö kauppoineen erottui jo selvästi ympäröi-
vän alueen talonpoikaisesta rakennuskannasta. Lapuan osuuskauppa perustettiin 1903, ja kauppa aloitti 
toimintansa Kauppakadulla omassa liikerakennuksessaan 1906. Myös Työväen osuuskauppa aloitti toimin-
tansa 1909 Kauppakadulla entisessä Hellsbergin kauppakartanossa. 

Viimeistään 1910-luvulle tultaessa nykyisestä Kauppakadusta oli muodostunut tiheä raittimainen alue, jossa 
sijaitsi vierivieressä kauppojen puolitoista- ja kaksikerroksisia liiketaloja ja hirsisiä varastorakennuksia. 
Kauppakadun liikerakennusten alue ulottui myös radan itäpuolelle, jossa 1910 – 20-luvulta lähtien oli ryh-
mä kaupparakennuksia. Osuuskauppojen rinnalla Kauppakadulla toimi lukuisia yksityiskauppoja, leipomoita 
ja kahviloita. 1913 Lapuan osuusmeijeri rakensi Kauppakadulle meijerirakennuksen, jota laajennettiin seu-
raavina vuosikymmeninä useita kertoja. 1920 - 30-luvuilla Lapuan keskustassa aloittivat myös monet eri-
koisliikkeet: Lapuan Autokeskus (1935), Lapuan Kemikalio (1924), Toivo Rintamäen polkupyöräliike (1930), 
Uusi Kenkäkauppa (1931) ja Käsityöliike Värttinä (1935).    

 

Kauppakadulla oli jo 1900-luvun alussa verraten tiheässä kaksi- ja puolitoistakerroksisia liiketaloja ja kauppojen varastoraken-
nuksia. Kauppakatu 1900-luvun alussa  Alajoen talon kohdalta itään, vasemmalla Lapuan osuuskaupan ensimmäinen myymä-
lä, oikealla Alajoen maatalousrakennuksia. Kuva Pyhälahden valokuvaamomuseo. 
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Kauppaliikkeiden rinnalla Lapuan kirkonkylässä ja lähiympäristössä toimi monia käsityöläisiä. Merkittävim-
piä heistä olivat seppä Herman Laitinen, joka vuodesta 1911 piti pajaa Liuhtarin Ränkimäellä (Sairaalan mä-
ellä) ja suutari Jaakko Mäki, jolla oli ainakin jo 1910-luvulla suutarinliike ja ompelimo Kauppakatu 22:n ta-
lossa. 

Lapua teollistui 1910-luvulta lähtien, kun muutamat käsityöläisverstaat laajentuivat teollisiksi yrityksiksi. 
Lapuan konepaja aloitti Kiviristissä 1909, Lankilankosken huopatehdas 1917, F. Niskasen Nahka-, remmi – ja 
valjastehdas (perustettu 1912) Poutun alueella 1917 ja Juho Oksasen nahkatehdas Keskustassa (Poutuntie 
16) 1918. Jo 1920-luvulla nämä yritykset työllistivät kymmeniä lapualaisia. 1920-luvulla monelle yritykselle 
rakennettiin tiilisiä teollisuusrakennuksia ja aikakauden tyylivaikutteita ilmentäviä asuin- ja konttoriraken-
nuksia. Merkittävän lisän Lapuan teollistuminen sai, kun valtio päätti 1923 perustaa patruunatehtaan Lapu-
alle.  Lapuanjoen varteen rakennettiin patruunatehtaan käyttöön 1920 – 30-luvuilla useita teollisuusraken-
nuksia, ja jo 1920-luvun lopulla tehdas työllisti jo lähes 200 henkilöä. 

1800-luvulla talojen maille perustettiin yhä enemmän torppia. Pellonraivaus ja maatalouden kehittäminen 
jatkui voimakkaana 1900-luvulla. 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kirkonkylän teiden 
varsille ja viljelyalueiden reunoille - esimerkiksi Saarenkankaalle, Ritamäelle sekä Keisalan ja Alanurmon 
länsiosiin – kohosi vähävaraisen väestön pienasumuksia.  
 
Torpat kehittyivät itsenäisiksi tiloiksi viimeistään 1920 – 30-luvuilla. Lapuan maatalous kehittyi 1900-luvun 
kuluessa karjatalousvaltaisiksi perheviljelmiksi. Jo 1910-luvulla Lapualta myytiin heinää ja viljaa eteläiseen 
Suomeen, jopa ulkomaille asti.  Kauppaliikkeillä oli heinä-, vilja- ja siemenkauppa varten radan läheisyydes-
sä  makasiinejä, mutta kauppa laajentui merkittävästi, kun sekä Lapuan osuuskaupalle että Osuusliike Laa-
jalle valmistui radan läheisyyteen 1930 – 40-luvuilla viljavarastot. 

 

   

Pienasumuksia on säilynyt mm. Saarenkankaalla ja Ritamäellä. Pihapiirit ovat kesäkäytössä tai korjattu ympärivuotisik-
si asunnoiksi. Osa vanhoista pienasumuksista on myös tyhjillään ja ränsistymässä. Kuvassa Kappelintie 5:n pihapiirin 
Saarenkankaalta. 

Kansakoululaitos laajentui 1900-luvun alussa. Kirkonkylään ja lähiympäristöön rakennettiin Poutun koulu 
(1920), Alanurmon koulu (1913, laajennettu 1928) ja tulipalossa tuhoutuneen kirkonkylän koulun tilalle uusi 
koulurakennus (1921). Kirkonkylään rakennettiin 1920 – 30-luvuilla paljon uusia rakennuksia: uusi apteekki 
(1929), nuorisoseurantalo (1924-26), siunauskappeli (1930) ja Liuhtariin kaksi sairaala-vanhainkotiraken-
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nusta (1927). Siirilään, koulualueen eteläpuolelle, kohosi 1910-luvun lopulta lähtien ilman asemakaavaa yli 
kolmekymmentä asuintaloa ulkorakennuksineen. Siirilään syntyikin näin 1920 – 30-luvuilla selvä pientalo-
alue.  

Lapualla oli 1920-luvun lopussa noin 13 700 asukasta, ja Lapua oli tällöin suurimpia keskuksia Etelä-Pohjan-
maalla. Keskustaajama oli selvästi laajan maaseutupitäjän kirkonkylä, johon oli keskittynyt seurakunnallinen 
toiminta, kauppa ja teollisuus. Lapuan yhteiskoulu aloitti toimintansa 1904, ja kouluun tuli oppilaita myös 
lähikunnista. Yhteiskoulun lisäksi lapualaisten ajatteluun vaikuttivat 1900-luvun alussa mm. uskonnollisuus, 
nuorisoseurat, urheiluseurat ja suojeluskunnat. Lapualaisten vahva isänmaallisuus ja halu vaikuttaa yhteis-
kunnallisiin asioihin johtivat monien isänmaallisten kokousten järjestämiseen Lapualla 1920-luvulla sekä 
vuosikymmenen lopulla lapuanliikkeen perustamiseen ja liikkeen toimintaan Kosolan talossa.  

 
Sotien jälkeen omakotitaloja ja kouluja 
 
Lapuan selvisi sodan pommituksista ilman rakennuksiin kohdistuneita vahinkoja, ja paikkakunnalla päästiin 
näin sotavuosien jälkeen rakentamaan uutta.  1940 – 50-luvuilla Lapuan keskustaajamaan rakennettiin pal-
jon omakotitaloja mutta myös kouluja sekä pankki- ja liikerakennuksia. 

50-luvun rakentamista edustavat mm. Liuhtarin ja Ritamäen koulut (1953 – 54), kirkonkylän koulun laajen-
nus (1956 – 58), yhteiskoulun rakennukset (1951 – 52), seurakuntatalo (1954) ja Liuhtarin kiinteistö (1956).  
Kauppakadulle rakennettiin Lapuan osuuskaupan liiketalo, Toivosen liiketalo (1955), SYP (1954) ja Osuus-
kassan liikerakennus eli Kassala (1954).  

Puolitoistakerroksisia asuintaloja ja lautarakenteisia ulkorakennuksia rakennettiin 1940-luvun lopulla ja 50-
luvulla yksittäisiksi taloiksi eri puolelle kirkonkylää, mutta kokonaisia aikakauden omakotitaloalueita Lapual-
le syntyi sotavuosien jälkeen mm. Honkimäelle, Siirilään ja Koskikylään. Myös Saarenkankaasta ja Ritamäes-
tä, joissa ennen sotia oli pienasumuksia ja muutamia maatiloja, kasvoi 50-luvun omakotirakentamisen myö-
tä merkittävät asuntoalueet. Myös maatiloille rakennettiin 1940- ja 50-luvuilla uusia asuinrakennuksia, na-
vetoita ja muita maatilarakennuksia.  1940 – 50-luvun rakentamisen seurauksena Lapuan kirkonkylä kasvoi 
jälleen huomattavasti.  

 

 
1940 – 50-luvuilla omakotitalon pihapiirin rakennettiin asuinrakennuksen lisäksi talousrakennus, jossa tavallisesti 
oli sauna ja puulato. Kuvassa jälleenrakennuskauden pihapiiri Koveron alueelta, Mannankuja 15. 
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Kehitys kiihtyy ja taajama laajentuu 

Vaikka Lapua oli teollistunut varhain ja liiketoiminta oli vilkasta, oli Lapuan kuitenkin 1900 – 1960-luvuilla 
ennen kaikkea vahva maatalouspitäjä.  Kunnan asukasluku kasvoi tasaisesti 1950-luvun ja 60-luvun alun 
kääntyen ensi kerran laskuun 1963. Kehitysodotukset olivat kuitenkin hyvin positiiviset, kun Lapuasta tuli 
kauppala vuonna 1964.  

1960-luvulla Lapuan keskustassa tapahtui muutoksia. Kauppakadun tiheä liikerakennusten alue laajentui 
läheisille poikkikaduille, mm. Oskarinkadulle ja Asemakadulle.  Osuusliike Laajalle valmistui Kauppakadulle 
1967 tavaratalotyyppinen, alueen vanhoihin liikerakennuksiin nähden isokokoinen Centrum-liiketalo. Lapu-
an osuuskauppa avasi Sokos-tavaratalonsa kaksi vuotta myöhemmin. Myös liikkeiden hintakilpailu, autois-
tuminen, ohitusteiden valmistuminen sekä Nurmon ja Seinäjoen kauppaliikkeiden kehittyminen muuttivat 
Lapuan liike-elämää ja ihmisten ostoskäyttäytymistä. Vuona 1976 Keskustassa avattiin K-Tähkämarket, ja 
1980-luvulta lähtien liikerakennuksia rakennettiin yhä etäämmälle Kauppakadusta. 1970-luvulta lähtien 
Kauppakatu menetti merkitystään Lapuan keskustan keskeisenä kauppa-alueena. 
 

 

Kauppakatu 1960-luvun puolivälissä Laurilanpuiston kohdalta patruunatehtaalle päin. Vasemmalla Sotainvalidien kioski, Maanvilje-
lijäin kauppa ja osuusliike Laajan liikerakennus, oikealla Virtasen talo ja Pyhälahden liikerakennus. Kuva Pyhälahden valokuvaamo-
museo. 

Pienteollisuus ja laajentuneet palvelut keskittyivät 1960 – 80-luvuilla Lapuan keskustaan. Samaan aikaan 
elinkeinorakenteen muutos sysäsi lapualaisia kyliltä taajamaan. Keskustaajamaan rakennettiin mm. Valtion 
virastotalo, terveyskeskuksen rakennukset ja kerrostaloja. Taajama laajentui 1960-luvun puolivälin jälkeen  
huomattavasti, kun Keisalaan, Välilään ja Ritakalliolle rakennettiin asemakaavojen mukaiset pientaloalueet.  
Teiden varsille, mm. Alankoon, Kelikkoon, Ritamäelle ja Honkimäelle, syntyi vähitellen teollisuusalueita. 
Kaupunkikeskustaan rakennettiin yksittäisiä liiketaloja, ja vanhat hirsiset liike- ja asuintalot saivat väistyä.  
Viimeiset maatalouden tuotantorakennukset purettiin aivan kaupunkikeskustasta 1980-luvun alussa, mutta 
viljeltyjä peltoja ja toimivia maatiloja on ollut  koulurakennusten ja asuntotalojen vieressä aina 2010-luvulle 
asti.  
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4.2 Kulttuuriympäristön ominaispiirteet 
 
Lapuan keskustaajaman kulttuuriympäristöstä voidaan nostaa esille muutamia maisemaan, alueen historial-
liseen kehitykseen, elinkeinoihin sekä vaikutteisiin ja mahdollisuuksiin liittyviä ominaispiirteitä.  

Vaikka asuminen ja teollisuus ovat levittäytyneet Lapuan keskustaajamassa niin tasaisille pelloille kuin met-
säisille mäkirinteille, on keskustaajaman ja ympäristön maisemassa edelleen selvästi nähtävissä Etelä-
Pohjanmaan viljelylakeuden maisemalle tyypilliset piirteet: jokivarsien tasaiset laaksot, näiden reuna-alueet 
(Saarenkangas ja Ritamäen alarinteet) ja taustalla kohoavat metsäiset selänteet (Simpsiö, Ritavuori ja Jout-
tikallio). Paikoin kuitenkin jokilaaksojen pellot on Lapualla rakennettu niin täyteen, että avoimen laakson 
luonne on jo hävinnyt tai häviämässä.   

Keskustaajamassa ja lähiympäristössä on useita omaleimaisia, miellyttäviä asumisen alueita (esimerkiksi 
Siirilä, Alanurmo) ja paikoin alueissa on nähtävissä myös eri aikakausien tuottamaa rakennuskannan ajallis-
ta kerroksisuutta (esimerkiksi Saarenkankaan omakotiasutus).  

Lapuan keskustaajamasta on kuitenkin häviämässä jokivarsien vanha raittimainen asutus, jossa pihapiirien 
asuinrakennukset sijaitsivat lähimpänä jokea rakennusten harjat joensuuntaisesti ja talousrakennukset 
asuinrakennuksesta pois päin. Tätä Lapualle ja koko Etelä-Pohjanmaan jokivarsikylille tyypillistä asutusta on 
säilynyt enää Keskustassa (Alajoki, Herättäjä ja Lahti) sekä Alapäässä ja Härsilässä yksittäisinä pihapiireinä ja 
kahden tai kolmen talon muodostamina ryhminä (esim. Ketolan kolme taloa, Hantulan kaksi taloa, Vähä-
mäki, Talvitien kolme pihapiiriä, Antila), joskin tyhjillään olevat pihapiirit vähentävät näidenkin arvoa.  

Lapuan historiasta voidaan yhtenä kulttuuriympäristössä näkyvänä tekijänä nostaa esille Lapuan vanha 
emäseurakunta ja alueen seurakunnallisten asioiden keskittyminen nykyisen keskustaajaman alueelle jo 
1500-luvun lopulta lähtien (kirkot, pappilat, seurakuntatalo ja muut toimitilat). Seurakunnan kirkko on si-
jainnut 1650-luvulta lähtien nykyisellä kirkkoalueella, Lapuanjoen ja Nurmonjoen liittyväkohdan läheisyy-
dessä. Paikka on selvä maisemallinen solmukohta, ja paikan merkitys korostui entisestään, kun alueelle 
rakennettiin iso ristikirkko 1820-luvulla ja joen toiselle puolelle muodostui 1800 – 1900-lukujen vaihteessa 
tiheä kauppa-alue.  Lapuan kirkko on merkittävimpiä kirkkorakennuksia Etelä-Pohjanmaalla, ja tuomiokirk-
ko siitä tuli 1956, kun Lapuasta tuli uuden hiippakunnan keskuspaikka. Vaikka Lapuan keskustaajama on 
laajentunut huomattavasti ja Kauppakatu osittain menettänyt merkityksensä keskeisenä kauppa-alueena, 
on kirkko säilynyt vanhalla paikallaan ja säilyttänyt maisemallisen, historiallisen ja rakennushistoriallisen 
asemansa kaupunkikeskustan merkittävimpänä rakennuksena.  
 
Lapua on ollut Etelä-Pohjanmaalla – mahdollisesti jo 1600-luvulta - vahvaa maatalousaluetta. 1900-luvulla 
pitäjässä on tuotettu ennen kaikkea maitoa ja myyty meijerituotteita, mutta alueelta on riittänyt myyntiin 
myös vilja, heinää ja teuraseläimiä. Rautatien ansiosta Lapualla on harjoitettu merkittävä maataloustuot-
teiden kauppa 1910-luvulta lähtien. Keskustaajaman kulttuuriympäristössä Lapuan vahvasta maataloudesta 
kertovat mm. tasaiset pellot, monirakennuksiset maatilapihapiirit, entinen meijerirakennus ja rata-alueen 
viljasiilot. Myös suunnittelualueetta sivuava Alajoen laaja viljelyaukea on maisemallisesti vaikuttava, maata-
louden historiasta kertova kulttuurimaisema-alue. 
 
Lapua oli jo 1900-luvun alussa myös merkittävä koulupaikkakunta, sillä 1904 toimintansa aloittanut Lapuan 
yhteiskoulu ja 1897 käynnistynyt emäntäkoulu olivat huomattavia maaseudulla toimivia kouluja.  Kansakou-
lu, yhteiskoulun ja emäntäkoulun ensimmäiset koulurakennukset ovat tuhoutuneet tulipalossa tai purettu, 
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mutta kouluista on jäljellä 1920-luvun rakennuksia. Säilyneet rakennukset edustavat hyvin koulujen histori-
aa ja merkitystä Lapualle: 1920-luvulla em. koulujen toiminta oli jo vakiintunut, oppilaita tuli monista naa-
purikunnista ja koulujen toiminta vaikutti Lapuan kirkonkylän kasvuun, mm. Siirilän omakotitaloalue kasvoi 
1920 – 30-luvuilla juuri yhteiskoulun oppilaiden ja opettajien asuntotarpeesta.  
 

 

Entinen meijerirakennus Keskustassa ja rata-alueen viljavarastorakennukset liittyvät Lapuan maatalouteen. 

 
Lapuan teollistui varhain, ja moni yritys on toiminut samalla alueella 1910 – 20-luvuilta lähtien.  Lapuan 
kulttuuriympäristössä on näin ollen useita teollisuusperinteestä kertovia kohteita mm. Annalan teollisuus-
alue Lankilankoskella¸ Lapuan Valun  (ent. Lapuan konepaja) rakennukset Kiviristissä¸ Vanhan Paukun alue 
sekä nahkateollisuuteen liittyvät kaksi asuinrakennusta Poutuntien varressa. Valtakunnallisesti merkittäväk-
si luokiteltu entinen patruunatehtaan alue on teollisuusalueista luonnollisesti merkittävin, ja alueen arvoa 
lisää edelleen vanhojen teollisuusrakennusten korjaaminen kulttuuria¸ harrastustoimintaa ja liike-elämään 
palvelevaksi Vanhan Paukun kulttuurikeskukseksi. 

Teollisuuden ohella Kauppakadun historia kertoo Lapuan elinkeinoelämän vireydestä ja monipuolisuudesta 
1860 – 2000-luvuilla. Kauppakatu alkoi muodostua liikerakennusten alueeksi heti 1860-luvulla, mutta alue 
on uudistunut rakennuskannaltaan moneen kertaan. Tällä hetkellä alueen vanhimpia liikerakennuksia ovat 
1950-luvulla rakennetut kaksikerroksiset liike-asuintalot ja 1960-luvun marketit. Vaikka Kauppakatu on 
vanhaa kauppa-aluetta, alueen rakennuskannassa ei ole näkyvissä alueen historiasta kertovaa rakennus-
kannan ajallista kerroksellisuutta. Ainoa vanha kauppatalo lähiympäristössä on Herättäjä.  Kauppakatu on 
kuitenkin rakennuskannaltaan hyvä esimerkki 1950 – 60-lukujen muutosvaiheesta Lapualla.  

Lapuan keskustaajaman ja ympäristön rakennetussa ympäristössä näkyvät myös Lapuan historian ja kehi-
tyksen vahvat vuosikymmenet: 1860- ja 70-luku, 1920- ja 30-luku ja 1950-luku. 1860 – 70-luvuilla Lapua 
kirkonkylään rakennettiin ensimmäiset kaupparakennukset sekä maatiloille paljon uusia rakennuksia. Aika-
kauteen liittyvät maakaupan vapautuminen ja maatalouden uudistuminen. Rakentaminen noudatti kuiten-
kin talonpoikaista rakentamisen perinnettä, johon uusia vaikutteita omaksuttiin hitaasti. Monet Lapuan 
1860 – 70-lukujen asuin- ja liikerakennukset, aitat ja luhdit edustavat hyvin aikakauden vaurasta talonpoi-
kaisrakentamista Etelä-Pohjanmaalla. 2000-luvulle rakennuksista ovat säilyneet osayleiskaava-alueella edel-
lä mainittu Herättäjän liiketalo sekä maatilapihapiirejä mm. Härsilässä, Alapäässä ja Haapakoskella.   

1920- ja 30-luku olivat Lapualla lapuanliikkeen toiminnan aikaa, mutta myös teollisuuden, kaupan ja kansa-
koulujen vahvistumisen ja laajentumisen aikaa. Kirkonkylän rakennettiin monia uusia liikerakennuksia, kou-
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luja ja teollisuustiloja. Aikakauden rakennuskantaan kuuluvat myös kolme Terijoelta Lapualle asuintaloksi 
siirrettyä huvilarakennusta ja Siirilän omakotitaloalue. 

Säilyneissä 1920 - 30-lukujen rakennuksissa näkyvät selvästi aikakauden tyylivaikutteet, esimerkiksi 1920-
luvun klassismin piirteet (pysty peiterimalaudoitus tai tasainen rapattu seinäpinta, säännöllisesti sijoitetut 
ikkunat, ikkunoiden leveät ylälaudat, vaakasuorat lista kerrosten välissä, kattofrontonit ja listakoristelu). 
Osa 1920 – 30-luvun rakennuksista on myös ammattikoulutusta saaneiden suunnittelijoiden suunnittelemia 
(esim. kansakoulurakennus rakennusmestari Juho Kukkola, apteekki ja kaupungintalo arkkitehti Matti Vi-
santi, siunauskappeli arkkitehti Kauno S. Kallio, Vanhan Paukun rakennukset arkkitehti Onni Tarjanne). 

 

Jälleenrakennuskauden asuintaloja, liike- ja koulurakennuksia Lapualla on verraten paljon. Vaikka rakenta-
minen oli 1940-luvun lopulla ja 50-luvulla monella tapaa vilkasta, päällimmäiseksi nousevat aikakaudella 
syntyneet omakotialueet (Tikantien alue, Leivontie ja lähiympäristö¸ Honkimäki, Siirilä sekä Saarenkankaan 
ja Ritamäen alueet).  Monet aikakauden asuntoalueista sijaitsee lähellä keskustaa. Alueet ovat 2000-luvulla  
omaleimaisia ja viihtyisiä.   

Vilkkaisiin rakentamisen aikoihin liittyvät yleensä hyvät taloudelliset mahdollisuudet. Tervanpoltto, maata-
lous, teollisuuden tarjoamat työmahdollisuudet sekä vireä liike- ja elinkeinoelämä ovat tuottaneet Lapualle 
eri vuosikymmeninä varallisuutta. Lapua on ollut Etelä-Pohjanmaalla vaurasta aluetta, ja vaurautta on ha-
luttu käyttää myös rakennuskannan uudistamiseen. Lapualaisilla on ollut halua rakentaa ”komeasti” ja niin-
pä mm. osayleiskaava-alueella on useita näyttäviä asuintaloja ja maatilapihapiirejä. Lapualaisten taloudelli-
sista mahdollisuuksista sekä halusta seurata aikakausien tyylivaikutteita ja rakentaa niiden mukaisesti ker-
too mm. se, että keskustaajaman ja lähiympäristön rakennuskannassa on 1800-luvun lopulta lähtien eri 
tyylisuuntien (kertaustyylit, jugend, 1920-luvun klassismi) vaikutteita ilmentäviä rakennuksia. 

 

 

 

  

 

 

Vaikka Lapualle rakennettiin 1920 – 30-luvuilla 
paljon asuintaloja, liikerakennuksia ja kouluja, oli 
aikakauden merkittävin rakennus kuitenkin 
vuonna 1924 valmistunut, arkkitehti Matti Visan-
tin suunnittelema kunnantalo eli nykyinen kau-
pungintalo. 
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4.3 Merkittävät kulttuuriympäristöt ja kulttuurihistorialliset kohteet 
 

Merkittävien kulttuuriympäristöjen ja kulttuurihistoriallisten kohteiden rajaukset ja sijainti on selvitetty 
liitteessä 1. 
 
Museovirasto on luokittanut kolme Lapuan keskustaajaman aluetta valtakunnallisesti merkittäviksi raken-
netuiksi ympäristöiksi. Alueet sekä niihin sisältyvät yksittäiset kohteet ja rakennukset ovat seuraavat: 
 
Rautatieasema 
- rautatieasema ja kolme asuintaloa piharakennuksineen 
 
Lapuan patruunatehdas 
- ruokala, isotehdas, lämpökeskus (elokuvateatteri), pajakappeli, makasiini (liiketilat), muuntaja, työkalu-

tehdas (Laakia), lataamo (taidemuseo) ja lyijylankaosasto/ ampumaradat  
 
Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen 
- Lapuan tuomiokirkko ja kellotapuli, Virranniemen pappila, entinen apteekki, seurakuntatalo, Piispanpol-

ku 4:n asuintalo eli entinen Ylängön talo, Piispanpolku 5 eli Raparanta¸ Piispanpolku 7:n asuintalo, Hau-
tanen, Jokilaakson matkailupuutarhan alue sekä Alajoki eli Filppula ja Herättäjä 

 
Vuosien 2009 – 2010 inventointien perusteella Lapuan keskustaajaman ja ympäristön osayleiskaava-
alueelta voidaan erotta neljä aluetta ja kahdeksan kohdetta, joilla on maakunnallista historiallista, raken-
nushistoriallista ja/tai maisemallista merkitystä. Nämä edustavat Lapuan historiaa, rakennusperintöä ja 
maisemaa, mutta samalla myös laajemmin eteläpohjalaista rakennusperintöä, historiallista kehitystä ja 
maisemallisia arvoja. Lapuan maakunnallisesti merkittävät kohteet antavat yhdessä muiden maakunnalli-
sesti kohteiden kanssa monipuolista kuvaa Etelä-Pohjanmaan rakennetun ympäristön historiasta ja kehityk-
sestä¸ maakunnan eri alueista sekä erilaisista maakunnalle tyypillisistä rakennuksista ja rakennetuista alu-
eista. 
 
Siirilän 1910 – 30-lukujen omakotitalojen alue 

- yhtenäinen 1910 – 30-lukujen omakotitaloalue, jossa on pieniä asuin- ja talousrakennuksia (32 pihapii-
riä), Rakennuskanta ilmentää 1900-luvun alkupuolen rakentamisvaikutteita ja aikakauden omakotiasu-
mista sekä Terijoelta Lapualle siirrettyjä huvilarakennuksia. 

- Alue liittyy myös Lapuan kouluoloihin ja 1920 – 30-luvuille ajoittuvaan kirkonkylän kasvuun. 
- paikallinen historiallinen, maakunnallinen rakennushistoriallinen, maakunnallinen maisemallinen 

 
 
 

 

 

 
Siirilän pohjoisosa on yhtenäinen, omaleimainen 1900-
luvun alkupuolen omakotitaloalue. Alueella on verraten 
pienillä tonteilla 1920 – 30-lukujen rakentamisvaikutteita 
ilmentäviä asuintaloja ja talousrakennuksia. Näkymä 
Antinkadulta. 
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Koulualue (Yläaste, Keskuskoulu, Puukoulu, Maanviljelyslyseo ja ortodoksinen rukoushuone) 

- maakunnallisesti varhain aloittaneen kansakoulun ja kahden varhaisen yhteiskoulun koulurakennuksia 
sekä näihin liittyvä opettajien asuintalo (1925) ja alueelle sijoittuva ortodoksinen rukoushuone (1962) 

- rakennuskanta lähinnä 1920- ja 50-luvulta 
- Koulut ovat vaikuttaneet merkittävästi Lapuan kehittymiseen ja kirkonkylän kasvuun. Yhteiskoulu oli 

perustamisen aikaan Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen ja valtakunnallisesti ensimmäisiä maaseutu- 
      kuntiin perustettuja oppikouluja. Oppilaita Lapuan yhteiskouluissa oli koko maakunnasta. 
- maakunnallisesti historiallinen, paikallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 

Simpsiön hautausmaa (Kappelintie 12 ja 19) 
- yhtenäinen hautausmaa-alue, jossa on 1825 perustettu vanhempi osa ja 1945 käyttöön otettu uudempi 

alue 
- Alueella on 1842 rakennettu talvihautarakennus ja arkkitehti Kauno S. Kallion suunnittelema siu-

nauskappeli (1930). 
- Alueella on perhe- ja sukuhautojen lisäksi poikkeuksellisen paljon maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 

merkittävien henkilöiden hautapaikkoja 
- maakunnallinen kulttuurihistoriallinen, paikallinen maisemallinen 

 
Talvitien taloryhmä (Poutuntie 210, 214 ja 224) 
- jokivarteen sijoittuva, monirakennuksisten maatilapihapiirin muodostama kokonaisuus, pihapiireissä 

1800-luvun kaksikerroksisia asuinrakennuksia sekä luhteja, talleja, saunoja, pihatupia ja uudempia maa-
tilarakennuksia 

- Taloryhmä edustaa eteläpohjalaista jokivarren nauhakylärakennetta ja Lapualle tyypillistä vanhaa ”ky-
lää” eli talojen jakamisen seurauksena syntynyttä¸ lähekkäin sijaitsevien pihapiirien ryhmää. 

- paikallinen historiallinen, maakunnallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 

Asemakatu 12, Nuorisotalo 
- 1920-luvun nuorisoseurantalo, uudistettu 1980-luvulla, pääosin hyvin säilynyt, vieressä Laurilan puisto 
- liittyy Lapuan nuorisoseuran, suojeluskunnan, lottien ja urheilutoiminnan historiaan, toiminut pitkään 

kokoontumis-, nuoriso- ja kulttuuritiloina, juhlapaikkana ja Lapuan Päivien tapahtumapaikkana, myös 
Lapualla syntyneen isänmaallisen liikehdinnän kokouspaikka ja lapuanliikkeen perustamispaikka  

- maakunnallinen historiallinen, paikallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 
 
Ullankatu 4, Lahden maatilapihapiiri  
- Lapunajokivarteen sijoittuva, yhtenäinen 1800-luvun maatilapihapiiri, jossa on 1830-luvun kaksikerrok-

sinen asuinrakennus, hirsisiä aittoja ja uudempia maatilarakennuksia 
- liittyy myös Lapuan tuomiokirkon maisemaan 
- paikallinen historiallinen, maakunnallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 
 
Valtuustontie 8, Lapuan kaupungintalo  
- 1924 valmistunut virastotalo¸ ulkoasultaan säilynyt alkuperäisenä 
- liittyy Lapuan kaupungin, käräjäoikeuden, hiippakunnan ja säästöpankin historiaan 
- merkittävimpiä arkkitehti Matti Visantin (1885 – 1957) suunnittelemia julkisia rakennuksia 
- 1920 – 30-luvuilla ajoittuvan Lapuan nousukauden merkittävin rakennus 
- paikallinen historiallinen, maakunnallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 
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Kiviristin muistomerkki  
- Suomensotaan 1808 – 09 liittyvä muistomerkkialue, jossa on muistokivi (1809) ja muistomerkki (1864) 
- kohteeseen liittyy 1890-luvulta jatkunutta juhlaperinnettä, jolla aika ajoin on ollut maakunnallista merki-

tystä 
- maakunnallinen historiallinen, paikallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 

Riippusilta 
- 1920-luvun alussa Lapuanjoen yli rakennettu silta 
- poikkeuksellinen jokimaisemaan liittyvä rakennelma 
- paikallinen historiallinen, maakunnallinen rakennushistoriallinen, maakunnallinen maisemallinen 

Poutuntie 100, Antila  
- Lapunajokivarteen sijoittuva, yhtenäinen 1800-luvun maatilapihapiiri, jossa on kaksikerroksinen 1870-

luvun asuinrakennus, kaksikerroksinen 1800-luvun aitta, lohkokivinavetta (1920) ja maatilarakennuksia 
- Pihapiiri edustaa eteläpohjalaista jokivarsikylien perinteistä rakennetta. Erityisesti tilan kookas asuinra-

kennus edustaa 1800-luvun jälkipuoliskon kaksikerroksisia pohjalaistaloja ja Etelä-Pohjanmaan vaurasta 
talonpoikaista rakennusperinnettä. 

- paikallinen historiallinen, maakunnallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 

Honkimäentie 2,  Honkimäki   
- maatilanpihapiiri, jossa on ennen v. 1872 rakennettu asuinrakennus sekä viljamakasiini, kärryliiveri-

jauhopuoti ja 1930-luvun autotalli 
- Kohde liittyy kansanedustajana, ministerinä ja maaherrana toimineen Jalo Lahdensuon henkilöhistori-

aan. Honkimäki oli 1700- ja 1800-luvuilla sotilasvirkatalo ja 1900-luvulla merkittävä maatila sekä 1920 – 
50-luvuilla huomattava yhteiskunnallinen, poliittinen ja kulttuurinen kokoontumispaikka. 

- maakunnallinen historiallinen, paikallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen 
 
Lankilantie 104, K & H. Annala Oy  
- Lankilankosken partaalla sijaitseva teollisuusympäristö, vuodesta 1917 yhtäjaksoisesti toimineen tekstii-

lialan yrityksen toimipaikka 
- Yritysten  huopatuotteiden ja huonekalukankaiden valmistuksella on ollut maakunnallista, jopa valta-

kunnallista merkitystä.  
- Alueella on kosken läheisyydessä  1920 – 30-lukujen teollisuusrakennuksia, joita on myöhemmin jonkin 

verran laajennettu.  
- maakunnallinen historiallinen, paikallinen rakennushistoriallinen, maakunnallinen maisemallinen 
 
Paikallisesti merkittävinä omaleimaisina alueina ja paikallisesti erittäin merkittävinä kohteina alueelta voi-
daan huomioida seuraavat kohteet: 

Saaren taloryhmä 
- maisemallisesti merkittävällä paikalla, jokien yhtymäkohdan välittömässä läheisyydessä sijaitseva, kol-

men pihapiirin muodostama alue, rakennukset pääosin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun hirsiraken-
nuksia 

 
Jälleenrakennuskauden Siirilä  
- verraten yhtenäinen 1940 – 50-lukujen omakotitaloalue, sijoittuu vanhemman asuintaloalueen jatkoksi 
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Tikantien alue 
- yhtenäinen 1940 – 50-luvun omakotitaloalue 
 
Huhtalantien eteläpuolinen omakotitaloalue 
- 1940 – 50-luvun omakotitaloalue, reunassa muutamia 1930-luvun asuintaloja 

Honkimäen omakotitaloalue 
- melko laaja 1940 – 50-lukujen omakotitaloalue 

 
Poutuntie 16, Jukantupa 
- 1900-luvun alun nahkateollisuuteen liittyvä, 1920-luvun asuintalo 

 
Marttalankuja 31, Marttala 
- peltojen keskelle sijoittuva, monirakennuksinen maatilapihapiiri, jossa mm. asuinrakennus (1780 – 95), 

liiveri (1854) ja yksinäisaitta (1818) 
 
Poutuntie 26 
- 1917 – 72 Poutun alueella toimineen nahkatehtaan asuin- ja konttorirakennus, esimerkki Terijoelta La-

pualle siirretyistä hirsirakennuksista 
 
Alanurmontie 6, Ilkan pihapiiri 
- Nurmonjoen varteen sijoittuva vanha maatilanpihapiiri, jossa on alkuperäisenä säilynyt 1840-luvun 

asuinrakennus ja 1920-luvun navetta 
 
Kaunistontie 10, Ritamäen koulu 
- 1954 valmistunut, jälleenrakennuskauden rakennustapaa edustava koulurakennus 
- ilmentää 1940 – 50-luvuilla tapahtunutta Ritamäen alueen kasvua 

Kirnukorventie 3, Ritamäen lava 
- ulkoasultaan alkuperäisenä säilynyt, 1947 rakennettu tassilava 

Kustaa Tiitun tie 2, Latomäen sähkön talo 
- 1927 elintarvikekaupaksi rakennuttu, 1920-luvun rakentamisvaikutteita ilmentävä liiketalo 
 

Koskikylään rakennettiin 1940-luvun lopulla ja 50-
luvulla omakotitaloja mm. Tikantien ja Leivontien 
varteen. Alueet ovat 2000-luvulla omaleimaisia 
paikallisesti merkittäviä alueita. Kuvassa näkymä 
Leivontieltä. 
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Makasiinintie 12, viljavarasto ja varastorakennus 
- 1939 viljavarastoksi ja maatalouskaupan tiloiksi rakennettu kokonaisuus, jossa myöhempiä muutoksia ja 

laajennuksia, ilmentää aikakauden rakentamisvaikutteita ja -tekniikkaa 
- liittyy Lapuan maatalouteen ja 1910 – 60-lukujen vilkkaaseen maataloustavarakauppaan 
 
Suutalankuja 3, Suutalan/ Honkalan pihapiiri 
- yhtenäinen pihapiirikokonaisuus, jossa on asuinrakennus (1870-luku), puori, navetta, kellari, luhtiaitta ja 

sauna 
 

Teorantie 3, Teorantien kerrostalot 
-  v. 1948 rakennettu, kolmen kerrostalon muodostama ryhmä, ensimmäinen kerrostalo Lapualla 

 
Sairaalantie 16, Laitisen paja 
- 1930 rakennettu hirsinen pajarakennus 
- maakunnallisesti tunnetun sepän ja puukon terien valmistajan Herman Laitisen verstasrakennus 
- rakennus säilynyt alkuperäisenä ja pajatoiminta jatkunut samalla paikalla 1910-luvun alusta lähtien  

 
Ränkimäentie 6, Ränkimäen ulkomuseoalue 
- 15 rakennuksen muodostama ulkomuseo alue, rakennettu 1938 jälkeen, rakennukset edustavat 1800-

luvun lopun talonpoikaista rakennustapaa 
 

Ränkimäentie 2, Liuhtarin koulu 
- 1953 valmistunut koulurakennus 
- edustaa sota-ajan jälkeistä koulurakentamista 
 
Härsiläntie 95, 97 ja 103, Ketolan taloryhmä  
- jokivarteen sijoittuva kolmen maatilanpihapiirin ryhmä, pihapiireissä 1800-luvun ja 1930-luvun välillä 

rakennettuja, kaksi- tai puolitoistakerroksisia asuinrakennuksia sekä lauta- ja hirsirakenteisia maatilara-
kennuksia  

 
Härsiläntie 105 ja 117, Hantulan taloryhmä  
- jokivarteen sijoittuva kahden maatilapihapiirin muodostama ryhmä, pihapiireissä lähimpänä jokea kaksi-

kerroksiset asuinrakennukset 
    

 
Lapuan työväenyhdistyksen aktiivit rakensivat Ritamäen 
lavan talkootyönä 1947. Lava on korjattu 1990- ja 2000-
luvulla. Rakennus on säilynyt ulkoasultaan alkuperäisenä.  
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Hantulan taloryhmään kuuluva Härsiläntie 105:n pihapii-
rissä on rakenteeltaan tyypillinen jokivarsitalo. Lähimpä-
nä jokea on 1800-luuvun lopulla rakennettu kaksikerrok-
sinen asuinrakennus¸ rannassa pieni 1800-luvun hirsisau-
na ja asuinrakennuksesta länteen 1970 – 80-luvun kone-
halli. 
 
Härsiläntie 153, Vähämäki 
- riippusillan läheisyyteen jokivarteen sijoittuva pihapiiri, jossa kaksikerroksinen asuinrakennus ja kookas 

talli-talousrakennus 
 
Siiriläntie 5 
- ulkoasultaan alkuperäisenä säilynyt 1908 rakennettu asuinrakennus talousrakennuksineen 
- ilmentää 1900-luvun alkupuolen rakentamisvaikutteita ja Siirilän alueen kasvua 
 
Siiriläntie 9 
- ennen v. 1923 rakennettu asuintalo ja 1925 valmistunut talousrakennus 
- liittyy Siirilän alueen kasvuun 

 
Siiriläntie 13 B, Siirilän pappila 
- ulkoasultaan alkuperäisenä säilynyt 1850-luvun pappilarakennus, kappalaisen pappilan päärakennus, 

lähiympäristö uudistunut 
 
Marielundintie 34, Marielund 
-  1845 renkituvaksi rakennettu asuinrakennus, Niilo Kustaa Malmbergin asuinpaikka 1845 – 50, kirjailija 

Kyösti Vilkunan asuinpaikka 1917 – 22  
- Malmbergin omistuksen aikana  talo oli Lapuan ja Etelä-Pohjanmaan heränneiden kokoontumis- ja seu-

rapaikka. 
 
Siiriläntie 127, Vaurio 
- yhtenäinen maatilapihapiiri jossa on kaksikerroksinen asuinrakennus (1909), puori (1871), talli ja navetta 
 
Yliturjantie, Lapuan ensimmäisen kirkon muistomerkki 
- Lapuan ensimmäisen kirkon (1558 – 94) paikalle v. 1958 pystytetty muistomerkki 
 
Vasunmäentie 92, maatilapihapiiri 
- yhtenäinen maatilapihapiiri, jossa on kaksikerroksinen asuinrakennus (1895), osittain lohkokivistä ra-

kennettu navettarakennus, sauna, yksinäisaitta, talousrakennus, riihi ja lato 
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Vasunmäentie 94:ssä sijaitseva maatilapihapiiri on paikallisesti merkittävä, yhtenäinen maatilapihapiiri.   

 
Vasunmäentie 94, maatilapihapiiri 
- yhtenäinen maatilapihapiiri, jossa on kaksikerroksinen asuinrakennus (1883), aitta-puulato (1880-luku) 

ja pitkä navetta-talli-heinälatorakennus (1880-luku) 
 
Saarenkankaantie, pumppauskoppi 
- 1947 rakennettu, alkuperäisenä säilynyt pumppauskoppi 
- liittyy vesijohtoverkoston laajentumiseen 1940 – 50-luvuilla, edustaa teknisen huollon rakennelmia 

 
Poutuntie 239, Poutun koulu 
-  1920 valmistunut koulurakennus, 1956 tehty keittolarakennus 

 
Poutuntie 192, Ala-Annala 
- jokivarteen sijoittuva pihapiiri, jossa on mm. kaksikerroksinen 1880-luvun asuinrakennus, 1920-luvun 

hirsisiä karjarakennuksia, talli ja aitta 
 

Talantie 8, Lankilankosken mylly 
- hirsinen myllyrakennus (1886), käytetty 1950 – 60-luvuille asti 
 
 Alanurmontie 296, Alanurmon koulu 
- 1913 rakennettu ja 1928 laajennettu koulurakennus, maisemallisesti merkittävällä paikalla  
 
Tervasmäentie 18, Rinta-Klemettilä 
- ulkoasultaan verraten alkuperäisenä säilynyt, 1895 rakennettu kaksikerroksinen asuinrakennus 
 
Siiriläntie 349, Kaara 
- yhtenäinen maatilapihapiiri, jossa mm. puolitoistakerroksinen hirsinen asuinrakennus (mahdollisesti 

1800-luvun lopulta), hirsinavetta, yksinäisaitta (1871) ja uudempia maatilarakennuksia 
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4.3 Inventoinnin merkittävät kohteet/ maakuntakaavan kohteet 
 

Keskustaajaman ja ympäristön merkittäviä kohteita voidaan verrata maakuntakaavan kohteisiin: 
 
Osayleiskaava-alueelle sijoittuvat maakuntakaa-
van merkittävät kohteet 
 
Vanha Paukku , valtakunnall. merk. 
 
Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen, valt. merk. 
 
Alapään jokivarsiasutus 
 
Patruunatehtaan alue (osa valtak.) 
 
Kirkon ympäristö ja Siirilä (osa valtak.) 
 
Nurmonjokilaakso 
 
Lapuanjokilaakso Lankilankoskelta Tiistejoen Mä-
kelänkoskelle 

 
Kauhavan ja Lapuan Alajoki (osa valtak.) 
 
Antilan talo 
 
Siirilän asuntoalue  
 
Siirilän koulukeskus  
- Maanviljelyslyseo 
- Ala-aste 
- Puukoulu 
Lankilankosken mylly 
 
Honkimäen talo 

Lapuan kaupungintalo 

Lahden talo 

Alajoen talo 

Lapuan nuorisotalo 

Lapuan osuusmeijeri 

2009-10 inventointien  merkittävät  kohteet 

 

Lapuan patruunatehdas 

Rautatieasema 

Lapuan tuomikirkko ympäristöineen 

 

 

 

 

Antilan talo 

Siirilän 1910 – 30-lukujen omkotitaloalue 

Koulukeskus 

Honkimäki 

Kaupungintalo 

Lahden talo 
 
Nuorisotalo 
 
Simpsiön hautausmaa 
 
Talvitien taloryhmä 
 
Riippusilta 
 
Kiviristin muistomerkki 
 
 K&H Annalan Oy 
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5. KULTTUURIHISTORIALLISTEN ALUEIDEN JA KOHTEIDEN MAANKÄYTÖN SUOSITUKSET 
 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden maankäytön suositukset perustuvat edellä esitettyyn koh-
teiden arvoluokitukseen. Suosituksista on neuvoteltu loppuvuodesta 2010 osayleiskaavaa laativien Airix 
ympäristö Oy:n edustajien kanssa. 
 
Valtakunnallisesti merkittävillä alueille esitetään sk-1 –merkintää. 
 
sk-1, valtakunnallisesti merkittävät alueet 

Rakennukset ja niiden muodostama ympäristö on säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Kohdetta ei 
saa purkaa ilman MRL:n 127 §:n mukaista lupaa. Kohteen korjaamisesta tai lisärakentamisesta on 
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 
 

Maakunnallisesti merkittävien alueiden ja kohteiden osalta esitetään kaavamerkintään liitettävää  
sk-2  –merkintää. 
 
sk-2, maakunnallisesti merkittävät alueet ja kohteet 

Rakennukset, rakennelmat ja ympäristö tulee säilyttää. Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, 
että rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne muuttuu. 
Kohdetta ei saa purkaa ilman MRL:n 127 §:n mukaista lupaa. Mahdollinen täydennysrakentaminen 
on sopeutettava hyvin alueen luonteeseen ja vanhaan rakennuskantaan. 
 

Osa paikallisesti merkittävistä kohteista sijaitsee jo nykyisin asemakaava-alueilla ja on kaavalla suojeltuja. 
Osa kohteista sijaitsee sellaisilla alueilla, johon lähitulevaisuudessa laaditaan tai uusitaan asemakaava ja 
kohteiden mahdollinen suojelu tulee tällöin tarkemmin selvitettyä. Osa kohteista sijaitsee kuitenkin sellaisil-
la alueilla, jossa tulevaisuudessa toimitaan suunniteltavan osayleiskaavan pohjalta.  ja yleiskaavassa voi-
daan ottaa kantaa myös kohteiden ja alueiden mahdolliseen suojeluun. Näille alueille esitetään kaavamer-
kintään liitettävää sk-3 –merkintää. 

 
sk-3, yleiskaavassa huomioitavat paikallisesti merkittävät alueet ja kohteet 

Rakennuksia ei tule purkaa ilman pakottavaa syytä eikä niiden ulkoasua tulee muuttaa siten, että nii-
den kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. 
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