
Ilmajoki
Ilmajoen Alajoen lakeusmaisema, Etelä-Pohjanmaa

Ilmajoen Alajoen kulttuurimaisema on selväpiirteinen Kyrönjoen ja sen sivujokien laaksoihin 
levittäytyvä viljelylakeus. Pitkät peltonäkymät, jokivarren tulvavallit sekä nauhamainen asutus ovat 
alueen maisemakuvalle tyypillistä. Alueella on sekä perinteisiä pohjalaistyylistä rakennusperintöä 
mutta myös perinteisille paikoille syntynyttä uutta rakennuskantaa. Tulvat ovat synnyttäneet alueelle 
arvokkaita luonnonympäristöjä.

Röyskölän riippusilta, Ilmajoen keskustan pohjoispuolella, on taannut kulkuväylän Kyrönjoen yli jo  
vuosikymmenien ajan. Sillan suunnitteli 1930-luvulla rakennusmestari ja rakennusurakoitsija Valle
Antila. Hän suunnitteli toistakymmentä muutakin siltaa, mutta myös muita rakennuksia. 
Riippusiltoihin hänen kerrotaan hakeneen vaikutteita ja esikuvia Norjasta. 
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Ilmajoen Alajoen kulttuurimaisema on 
selväpiirteinen Kyrönjoen ja sen sivujokien 
laaksoihin levittäytyvä viljelylakeus

Seinäjoen ja Ilmajoen välillä avautuva Ilmajoen Alajoen 
lakeusmaisema on edustava eteläpohjalainen 
viljelymaisemakokonaisuus, joka on kehittynyt Kyrönjoen
rantatasangoille. Kyrönjoki on erittäin tulvaherkkä joki, jonka 
törmiä on korotettu Laivanpään mutkasta alaspäin suuntautuvalla 
osuudella. Tulvantorjuntavallien lisäksi maisema-alueella on 
luonnollisia, joen kasaamia tulvavalleja. Maisema-alueella on 
joitakin soita, joista luonnonarvoiltaan merkittävin on alueen 
koillisreunaan rajoittuva Paukaneva. Alajoen lakeuden 
monipuolisimpia luontokohteita ovat peltojen piennaralueet, 
saviprunnien ympäristöt, lähteet, rannat, hakamaat, 
metsäsaarekkeet sekä latojen ympäristöt. Lisäksi lakeudelle 
muodostuu tulvien aikaan laaja tulvajärvi, joka on merkittävä 
muuttolintujen levähdyspaikka ja pesivien lintujen elinympäristö. 
Tulvien ansiosta jokiuomaa reunustaa rehevä, järvenrantojen 
kasvillisuusvyöhykettä muistuttava rantakasvillisuus. 

Ilmajoen Alajoen maisema-alueella on ollut väliaikaista asutusta kivikaudella, mutta 
rautakaudella Alajoen seudun uskotaan olleen asumatonta takamaata. Pysyvä asutus on tullut 
jokilaaksoon keskiajalla, jolloin uudisasukkaat saapuivat todennäköisesti Ylä-Satakunnasta sekä 
alempaa Kyrönjokivarresta. Alajoen nykyinen lakeusmaisema on syntynyt Alajoen suojakson 
kydötyksen myötä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Ennen kuivatusta alueella sijaitsi Etelä-
Pohjanmaan laajin yhtenäinen suoalue, Laivanpään ja Taipaleen aapasuo. Vanhat kytöviljelykset 
ovat muuttuneet tavallisiksi peltomaiksi 1800-luvun kuluessa ja 1900-luvun alussa. 

Maisema-alueen maatalous on perustunut perinteisesti karjatalouteen, koska seudun pellot 
ovat soveltuneet parhaiten nurmen ja rehuviljan viljelyyn. Tulvien takia viljelysten tuntumassa 
ei ole perinteisesti ollut kiinteää asutusta. Peltotöiden aikaan työväki on yöpynyt pienissä 
tunnusomaisissa kausiasunnoissa, jokisaunoissa, jotka ovat kuuluneet alueen perinteiseen 
maisemaan yhdessä karjasuojien ja luhtalatojen kanssa. Tulvavallien päällä sijainneet 
jokisaunat ovat kadonneet Alajoen lakeusmaisemasta lähes kokonaan maatalouskäytäntöjen 
muututtua. Alueelta ovat kadonneet myös melkein kaikki karjatalouden synnyttämät 
perinnebiotoopit. Alajoen viljelylakeutta reunustava asutus muodostaa monin paikoin tyypillisiä 
nauhamaisia tienvarsikyliä moreenimaan ja savitasangon reunaan sekä muutamin paikoin 
jokivarteen. Uusi asutus on ohjautunut perinteisille paikoille. 

Maisema-alueen asutuksesta valtaosa koostuu 1950-lukulaisista tyyppitaloista sekä 
uudemmista omakotitaloista. Maisemassa näkyy myös suuria tuotantorakennuksia. Perinteistä 
pohjalaistyylistä rakentamista maisema-alueella edustavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
Röyskölän kylä, Pirilän taloryhmä ja Herkoolin kartano Ilmajoella. Myös Seinäjoen laakson 
pohjoisreunalla sijaitsevissa Katilan, Niemistön ja Heikkilän raittikylissä on vanhoja 
pohjalaistaloja. Maisema-alueen luoteisreunalla sijaitsee Könnien tunnetun seppä- ja 
kellonrakentajasuvun taloryhmä, joka on edustava esimerkki 1800-luvun eteläpohjalaisesta 
talonpoikaisasutuksesta. Alueen tiestö seurailee jokivartta Kyrönjoen molemmin puolin. Joen 
länsirantaa myötäilevä Könnintie noudattaa edelleen 1600-luvulta periytyvää linjausta. Teiden 
varsilta aukeavien perinteisten lakeusnäkymien ohella maisema-alueella on uudempia ja 
urbaaneja piirteitä, etenkin Ilmajoen ja Seinäjoen taajama-alueiden reunoilla. Seinäjoen 
kaupunkialueen pohjoispuolella lakeusmaiseman poikki kulkevat säteittäisesti rautatie, 
maantiet sekä Seinäjoen suuosan oikaisu pengerryksineen. Aluetta halkovat myös kookkaat 
voimalinjat.


