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LAIHIAN ASEMANSEUDUN VANHAT RAKENNUKSET
Päivämäärä 19.12.2016
Laatija   Merja Isteri, arkkitehti SAFA  
  / Ramboll Finland Oy

Tämä selvitys on Laihian kunnan Maunulan teollisuusalueen asemakaavatyöhön liittyvä 
tarkastelu kaava-alueella olevien vanhojen rakennusten muodostamasta kokonaisuud-
esta.  
Tarkastelun tavoitteena on selvittää asemanseudulla sekä tilalla 1:15 olevien vanhojen 
rakennusten kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo suhteessa nykytilanteeseen.   
Arvio perustuu kirjallisiin lähteisiin, kunnan tietokantaan sekä selvityksen laatijan maas-
tokäyntiin 21.4.2016.  Suullisia tietoja antoi Pentti Rosbacka, joka on asunut alueella 
pitkään ja toiminut  myös VR:n palveluksessa. 

lähteet: 
* Jussi Iltanen, Radan varrella, Suomen rautatieliikenne- 
   paikat, 2009
* Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-  
  1920, Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 
   n:0 11, 1/1982
* Rautateiden arkkitehtuuri, asemarakennuksia 1857-1942, 
  Suomen rakennustaiteen museo, Alvar  Aalto museo
* Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys, Laihian kunta,
   20.9.2012,  Ramboll Finland Oy
* Laihia, kirkonseudun yleiskaava 2017, rakennus-
  inventointi, 1.8.2003, Sigma Konsultit

Tarkastelualue rakennuksineen ilmakuvassa. Ilmakuva on vuodelta 2014 (© MML).    
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TARKASTELUN KOHDEALUE:

Laihian rautatieasema sijaitsee noin 1,5 kilometriä kunnan keskustasta luoteeseen. 
Liikennöinti Laihialla alkoi epävirallisesti jo  22.11.1882 ja virallisesti liikennepaikka 
avattiin 29.9.1883 samaan aikaan Vaasan radan vihkimisen kanssa. Vuonna 1888 
liikennepaikka kohotettiin asemaksi.  
Junat eivät enää pysähdy Laihian asemalla. Henkilöliikenteen junavuorot on kor-
vattu bussi- tai taksiyhteyksillä 20.6.2016 alkaen.   Vielä keväällä 2016 Laihian ase-
malla pysähtyi viikonpäivästä riippuen 12-13 matkustajaliikenteen junavuoroa kum-
matkin suunnat  yhteenlaskettuina.  Pääosa niistä oli Vaasan ja Seinäjoen välisiä 
taajamajunia. 

Pääosa Laihian asemanseudun rautatieperintöön kuuluvista  rakennuksista on rak-
ennettu Seinäjoki-Vaasa radan rakentamisen myötä.  Asemanseudun rakennusten 
lisäksi tarkastelualueeseen kuuluu tila 1:15, jolla sijaitsee taajamakuvallisesti kes-
keinen ja kookas vanha kaupparakennus.  Selvityksessä tarkastellut rakennukset 
on eritelty yksittäin seuraavilla sivuilla. Arvio rakennusten kunnosta perustuu maas-
totarkasteluun ja on siten visuaalinen arvio. 

Selvityksessä tarkastellut rakennukset /kohteet numeroituina tilakohtaisesti:  

tila 2:89 (ASEMA)  rakentamisajankohta: 
1.    rautatieasema   1881-1883, poikkipäädyt 1905
2. varasto    1920 (tieto kunnan arkistosta),     
   mutta ehkä jo 1910-1915   
3.  piharakennus  alunperin ehkä ennen 1940 -lukua 
4.  piharakennus 2000-luku

tila 2:86  (LAIHIAN RATA 1)
5.  pysäkkikatos  2010-luvulla (n. 5 vuotta sitten)

tila 2:87 (ROSBACKA)  
6. kirjurin asuintalo   1902
7.  tavaramakasiini  1881-1883
8.  piharakennus  1903
9.  maakellari 1903
10.  tynnyrisauna 1975 (siirretty paikalle 1980)

tila 1:15  (FILPPULA)  
11. asuin- ja liikerakennus 1920-luku 
12.  piharakennus  
   

Asemanseudun alue rakennuksineen.  Tarkastelualue on esitetty punertavalla värillä.    
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SUUNNITTELUTILANNE JA TAUSTAA:

Maakuntakaava: 
Tarkasteltava alue kuuluu V. 2008 hyväksytyn Pohjanmaan maakuntakaavan 
alueeseen. Maakuntakaavan rakennuskulttuuria koskevat merkinnät: 

mv-5   Kulttuuri: Ainutlaatuinen, rikas rakennus- ja muinaisjäännöskanta.

 Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
 valtakunnallisesti arvokas alue

Yleiskaavatilanne: 
Asemanseutu kuuluu Kirkonseudun osayleiskaavan alueeseen. Kirkonseu-
dun osayleiskaava 2017 on hyväksytty v. 2003 kunnanvaltuustossa ja kaavan 
päivitys (Kirkonseudun osayleiskaava 2040) on hyväksytty 16.2.2015.  
Kirkonseudun osayleiskaavasta 2040 on saanut lainvoiman 25.11.2016.   
Kirkonseudun osayleiskaavassa 2040 on seuraavat merkinnät nyt tarkastel-
tavien vanhojen rakennusten osalta: 
* asemarakennus:    sr/9    suojeltava rakennus
* kirjurin asuintalo:  sr/8  suojeltava rakennus  
Lisäksi rautatierakennusten kohdalla on  vinoviivoitusrasteri, joka tarkoittaa 
kyläkuvallisesti arvokasta aluetta. 

Asemakaavatilanne: 
Alueella voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1990.  Asemakaavassa ei 
ole suojelumerkintöjä asemaseudun rakennuksia  tai tilalla 1:15 olevia rak-
ennuksia koskien.  
  

Tarkasteltavana oleva alue kuuluu myös vireillä olevan  Maunulan teol-
lisuusalueen asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen alueeseen. Kaav-
aluonnos Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennuk-
sesta on ollut nähtävillä  19.1. - 19.2.2016 välisen ajan.  Nähtävillä olleessa 
kaavaluonnoksessa on esitetty sr-merkintä asemarakennukselle sekä kir-
jurin asuintalolle.  Pohjanmaan museon ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuks-
en antamissa kaavaluonnosta koskeneissa lausunnossa katsottiin, että van-
hojen rakennusten osalta kaavan selvitykset eivät ole riittäviä, vaan ne tulisi 
päivittää koskemaan myös aluekokonaisuutta ja talousrakennuksia.    

Ote Kirkonseudun osayleiskaavasta 2040.  

Ote Laihian ajantasa-asemakaavasta.    
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Ote painetusta peruskartasta vuodelta 1970. 
© MML. 

Ote painetusta peruskartasta vuodelta 1983. 
© MML. 
Vuoden 1970 ja 163 peruskartoista käy ilmi, 
että myös nykyisen asemapihan itäosassa on 
ollut aiemmin rakennuksia. 

Rautatierakennukset yleisesti:

Suomen rautateiden rakentaminen alkoi vuonna 1857 Helsinki-
Hämeenlinna -välisellä rataosuudella. Suomen rautatiet on rak-
ennettu alusta lähtien valtion toimesta ja rakennustoiminta on 
ollut hyvin keskitettyä. Rautatierakennukset tunnetaan hyvästä 
suunnittelusta, korkealuokkaisista rakennusaineista ja hyvästä 
käsityötaidosta.  

Kun Suomen rautateitä 1850-luvulla alettiin rakentaa, piti luoda 
kokonaan uusi rakennustyyppi, sillä edeltäjiä ei ollut. Asemien 
tyyliin vaikuttivat ulkomaiset arkkitehtuurilehdet ja mallikirjat sekä 
suunnittelijoiden omakohtaiset matkahavainnot. Rautatieraken-
nusten arkkitehtuuri heijastaa arkkitehtuurin ja rakennustavan 
yleisiä muutoksia maassamme, joskin  tyylimuutokset näkyivät 
rautatierakennuksissa suhteellisen hitaasti. 

Asemanseutujen rakennusten suunnittelusta vastasi pääosin 
kunkin ajan /rataosuuden rakennusten pääsuunnittelija, mikä 
selittää rataosuuksien asemarakennusten samankaltaisuuden. 
Rataosuuksien rakennusten samankaltaisuutta selittää myös  
rakennusten rakentaminen laadittujen tyyppipiirustusten mukaan.  
Suunnittelijat työskentelivät virassaan useita vuosikymmeniä ja 
tämä merkitsi arkkitehtuurin suhteen tietynlaista vanhoillisuutta.   
Rakennusten laajennusten suhteen vanhoillisuus oli yleensä 
hyväksi, sillä laajennukset ja muutokset tehtiin alkuperäistä kun-
nioittanen, kun suunnittelija oli usein sama henkilö. 

Asema-alueisiin kuului perinteisesti raiteiston muodostama 
ratapiha sekä noin 50-100 metriä leveä vyöhyke radan molem-
min puolin. Asema-alueilla on ollut myös asuinrakennuksia ul-
korakennuksineen ja saunoineen. Yleisin näistä on ns. kaksois-
vahtitupa. 

Asemarakennuksia ympäröi yleensä vapaamuotoinen maisem-
apuisto. Rautatiepuistot olivat ensimmäisiä julkisia puistoja 
Suomessa. Puistoille oli tyypillistä mm. siistit hiekkakäytävät ja 
puukujanteet. Asema-alueiden puistoista ei ole tarkkoja tietoja 
käytettävissä, mutta kenttähavaintojen perusteella voidaan to-
deta, että puistoja perustettiin lähes kaikille asemille ilmeisesti jo 
niiden rakennusvaiheessa. Puistot jalopuineen ja kukkaistutuk-
sineen ovat olleet olennainen osa asemamiljöötä, samalla kun ne 
ovat edistäneet paloturvallisuutta. 
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Puukujanne kirjurin 
talolta asemaraken-
nuksen suuntaan.  
Oikealla maakellari v. 
1903.  

Puukujanne kirjurin 
talolta asemaraken-
nuksen suuntaan.   
Oikealla tavaramaka-
siini v. 1881-1883. 

Laihian asemalla  on sorapintainen lai-
turi, joka on tuettu isoilla reunakivillä.    
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Kohde nro 1.  Asemarakennus (1881-1883)  
 
rakennusaika:  1881-1883 (poikkipäädyt 1905) 
suunnittelija  Knut Nylander (tyyppipiirustukset)
perustus: luonnonkivi (lohkottu paasikivi)  
seinämateriaali:  keltainen laudoitus 
  (alhaalla ja ylhäällä pystylaudoitus, keskellä vaakalaudoitus)
runko:  hirsi  
katto:   harjakatto,  konesaumattu pelti (alunperin ehkä huopa)
kunto:   kohtalainen (asemarakennuksessa sisäremontti käynnissä)  
kohteen arvot: rakennustaiteellisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas, 
  kulttuurihistorillisesti ja kyläkuvallisesti arvokas

Laihian asemarakennus rakennettiin vuosina 1881-1883 Vaasan radan  pysäkin tyyppipi-
irustusten mukaan. Kyseessä ei siis alunperin ollut varsinainen asemarakennus (tyypit I-V), 
vaan pysäkki.  Suunnittelijana oli Knut Nylander.  (Tyyppipiirustukset, kuten asematkin jaet-
tiin kokonsa ja liikepaikan vilkkauden mukaan luokkiin I-V, sekä pysäkkeihin ja laitureihin.)  
Laihian pysäkki kohotettiin asemaksi vuonna 1888. 
 

Nylander sai oppinsa C.A Edelfeltiltä, joka Hämeen lääninarkkitehtina suunnitteli ensimmäi-
set Helsinki-Hämeenlinna -radan rakennukset.  Knut Nylander jatkoi rautateiden palveluk-
sessa  suunnittelijana  1870-80 -luvuilla.   1880-luvun taitteessa rautatierakennusten tyylissä 
tapahtui merkittävä muutos, kun Nylander suunnitteli Tampere-Vaasa ja Seinäjoki-Oulu 
-ratojen rakennukset: niissä hän siirtyi yksikerroksiseen suorakaiteenomaiseen  runkoon, 
jonka julkisivut on jäsennelty pysty ja vaakapaneelien sekä pilasterein. Vaasan rataosuuden 
asemilla Nylander vähensi puuleikkauskoristeiden käyttöä ja tilalle tulivat sorvaamalla tehdyt 
yksinkertaiset ja klassisoivat aiheet. Seinäpinnan jaottelu ns. uusrenessanssivuorauksella, 
pilasterit ja peilinauhat tulivat yleisiksi. Nylanderin suunnitelmia leimaa kehitys kohti uusre-
nessanssia, pois  Edelfeltin pittoreskeista ja monimuotoisista rakennuksista. 

Laihian pysäkki-asemaa laajennettiin 1905 Bruno Granholmin Ylistaron rautatieasemaa  
varten suunnitelluilla poikkipäädyillä.  Laajennukset tulivat aiemman pysäkki-asemaraken-
nuksen molemmin puolin. Nykyinen ulkoasu on säilynyt pääosin laajennusvaiheen mukai-
sena, joskin asemarakennuksen asuinpäätyä on muutettu tämän jälkeenkin.   
Bruno Granholmin aikakauden myötä rautatierakennusten yleinen tyyli sai omat piirteensä:  
kansallisromanttiset ja karelianistiset pyrkimykset alkoivat näkyä, symmetriasta luovuttiin jäl-
leen, epäsymmetrisesti sijaitsevat poikkipäädyt, frontonit ja katokset tulivat suosituiksi, myös 
vuoraustapa muuttui yksinkertaisemmaksi, koristelu keskittyi ikkunoiden kehysten ohella 
konsoleihin ja ennen kaikkea päätyihin. Koristeaiheet muuttuivat ja kaiverrus- ja loveusku-
viot tulivat käyttöön.  B. Granholmin myötä myös Laihian asemarakennusarkkitehtuuriin tuli 
kansallisromanttisia koristeaiheita. 

Vuonna 2007 asemarakennus siirtyi Senaatti-kiinteistöjen omistukseen, joka myi sen edel-
leen yksityisille maaliskuussa 2008.  Tällä hetkellä asemarakennuksen itäpäässä  toimii tat-
uointipaja, ja  länsipäässä asutaan. 

Asemarakennus (kohde nro 1) 
pohjoisesta kuvattuna.  
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Laihian rautatiease-
marakennus. 
Lähde:  Suomen rau-
tatieasemat vuosina 
1857-1920, Sirkka 
Valanto, Museoviras-
to, Rakennushistorian 
osasto, julkaisu n:o 
11,  1/1982.

Asemarakennus (kohde nro 1) etelä-kaakosta 
kuvattuna.  

Asemarakennus (kohde nro 1) lounaasta kuvattuna.  

Asemarakennus (kohde nro 1) 
koillisesta kuvattuna.  
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Kohde nro 2.    Varastorakennus   /uudempi  
makasiini  

rakennusaika:  1920 (tieto kunnan arkistosta),   
  mutta ehkä jo 1910-1915
perustus: luonnonkivi (lohkottu paasikivi)  
seinämateriaali:  punainen pystyrimalaudoitus
runko:  hirsi  
katto:   harjakatto,  pelti 
tyylipiirteet: räystäskannatteet veistetyt, 
  ikkunoiden vuorilaudat ovat vakoiset 
  ja yksinkertaiset (nurkat yli)
kunto:  kohtalainen /paikoitellen huono 
kohteen arvot: kyläkuvallisesti arvokas, kulttuurihistori- 
  allisesti ja rakennushistoriallisesti arvo- 
  kas osana asemanseudun pihapiiriä

Makasiinissa on ollut mm. asemamiehen toimisto liittyen 
junien tuomaan ja viemään tavaraliikenteeseen; junasta 
purettu tarvara siirrettiin ensin tähän makasiiniin.  
Makasiinin aukotusta on todennäköisesti muutettu alku-
peräisestä: saapumispihan puoleinen iso pariovi (liukuovi) 
on  lisätty myöhemmin.   

Varastorakennus (kohde nro 2) koillisesta 
(radan puolelta)kuvattuna.  

Varastorakennus (kohde nro 2) luoteesta 
(radan puolelta) kuvattuna.  

Varastorakennus (kohde nro 2) etelästä 
(saapumispihan puolelta) kuvattuna.  

Varastorakennus  (kohde nro 2) kaakosta (saapumispihan puolelta) 
kuvattuna.  
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Kohde nro 3.  Varasto   
   

rakennusaika:  1920 (tieto kunnan arkistosta), mutta 
  selvästi uudempi (tai rakennettu    
  uudelleen vanhan rakennuksen sijoille)  
perustus:   
seinämateriaali:  punainen pystylaudoitus
runko:  puuranko
katto:   harjakatto,  peltikattotiili
kunto:   kohtalainen /paikoitellen huono
kohteen arvot: ei rakennussuojeluun liittyviä arvoja 

Kohde nro 4.  piharakennus /huvimaja    
 

Asemarakennuksen asuinpäädyn terassin yhteydessä 
oleva uusi piharakennus.  
rakennusaika:  2000-luku   
perustus: mahdollisesti jalasmökki?      
seinämateriaali:  keltainen vaakalauta 
runko:  ranko 
katto:   harjakatto,  konesaumattu pelti
kunto:  hyvä 
muut huomiot: ikkunat ovat vanhat
kohteen arvot: ei rakennussuojeluun liittyviä arvoja

Kohde nro 5.   Odottelukatos  

rakennusaika:  1990-2000-luku   
perustus: pilariperustus     
seinämateriaali:  keltainen vaakalauta 
runko:  puuranko 
katto:   harjakatto,  konesaumattu pelti 
kunto:  hyvä 
kohteen arvot: ei rakennussuojeluun liittyviä arvoja Kuvat alla ja vasemmalla: Odottelukatos (kohde nro 5).  

Kuvat yllä (2 kpl): Piharakennus /huvimaja (kohde nro 4).  

Kuvat yllä (3 kpl): Varasto (kohde nro 3).  
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Kohde nro 6.  Kirjurin asuintalo    

rakennusaika:  1902 (-1903)  (suunnittelija Bruno Granholm)
perustus: luonnonkivi (lohkottu paasikivi)    
seinämateriaali:  keltainen panelointi (yläosassa pystylaudoitus, muualla vaakalaudoitus)     
katto:   harjakatto,  kattotiili 
kunto:  hyvä
kohteen arvot: rakennustaiteellisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas, kulttuurihistorillisesti ja 
  kyläkuvallisesti arvokas

Rakennus on rakennettu todennäköisesti jonkin useista kaksoisvahtitupaa koskevien tyyppipiirustusten 
mukaan. Rautatierakennusten pääsuunnittelijana oli rakennuksen rakentamisen aikaan Bruno Granholm 
joka toi rautatiearkkitehtuuriin kansallisromanttisia piirteitä. 
Kohde on kirjurin asunnoksi rakennettu asuinrakennus (asemapäällikkö asui asemarakennuksessa).
Kuisti ei ole alkuperäinen, se on rakennettu arviolta 1930-luvulla. 
Vuonna 2001 tila 2:87 rakennuksineen siirtyi yksityiseen omistukseen. Talo on edelleen asuinkäytössä. 
 

Kirjurin asuintalo (kohde nro 6) koillisesta kuvattuna. Taustalla näkyy  piharakennus (kohde 8).   

Kirjurin asuintalo (kohde nro 6) luoteesta kuvattuna.    
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Kirjurin asuintalo (kohde nro 6) etelästä kuvattuna.    

Kirjurin asuintalo (kohde nro 6) 
lounaasta kuvattuna.    

Kirjurin asuintalo (kohde nro
6) idästä kuvattuna.    
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Kohde nro 7.  Tavaramakasiini    

rakennusaika:  1883  
perustus: luonnonkivi (lohkottu paasikivi)    
seinämateriaali:  hirsi
runko:  hirsi  
katto:   harjakatto,  huopa 
kunto:  ulkoisesti hyvä/kohtalainen, joskin omistajan mukaan paikon huono
kohteen arvot: kyläkuvallisesti arvokas, kulttuurihistoriallisesti ja rakennushistoriallisesti  
  arvokas osana asemanseudun pihapiiriä 

Asemarakennuksen kanssa samaan aikaan rakennettiin myös makasiinirakennus 
/tavarasuoja.  2000 -luvun alussa tehtyjen  omistajavaihdosten myötä makasiinirakennus  ja 
asemarakennus sijoittuivat eri tiloille. 

Tavaramakasiini (kohde nro 7) idästäpäin kuvattuna. Taustalla oikealla kirjurin asuintalo.   

Tavaramakasiini (kohde nro 7) pohjoisesta kuvattuna.     
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Tavaramakasiini (kohde nro 7) kaakosta kuvattuna.     

Tavaramakasiini 
(kohde nro 7) 
luoteesta kuvattuna.     

Tavaramakasiini 
(kohde nro 7) 
lounaasta kuvattuna.     
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Kohde nro 8.  piharakennus  (mm. ent. navetta)  
 

rakennusaika:  1903   
perustus: luonnonkivi (lohkottu paasikivi)    
seinämateriaali:  vaakapaneeli
runko:  hirsi  
katto:   harjakatto,  pelti (aiemmin todennäköisesti huopa ?)
kunto:  hyvä 
kohteen arvot: kyläkuvallisesti arvokas, kulttuurihistoriallisesti ja rakennushistoriallisesti   
  arvokas osana asemanseudun pihapiiriä

Rautateiden pääsuunnittelijana oli rakennuksen rakentamisen aikaan Bruno Granholm joka toi rauta-
tiearkkitehtuuriin kansallisromanttisia piirteitä.   

Yllä ja alla : Tilan 2:87 varastorakennus  (kohde nro 8) pohjoisesta kuvattuna.     
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Tilan 2:87 varastorakennus  (kohde 
nro 8) idästä kuvattuna.   

Tilan 2:87 varastoraken-
nus  (kohde nro 8) kaakosta 
kuvattuna.   

Tilan 2:87 varastoraken-
nus  (kohde nro 8) luoteesta 
kuvattuna.   
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Kohde nro 9.  Maakellari     

Maakellarin oven yllä on kiveen 
hakattuna MDCCCCIII  

rakennusaika:  1903   
perustus:     
seinämateriaali:  punatiili 
runko:  tiili?
katto:   harjakatto,  pelti
kunto:  hyvä /kohtalainen 
kohteen arvot: kyläkuvallisesti, kulttuurihis- 
  toriallisesti ja rakennushisto- 
  riallisesti arvokas osana 
  asemanseudun pihapiiriä

Kohde nro 10.  Tynnyrisauna      

rakennusaika:  1970-luku
perustus: jalasmökki   
seinämateriaali:  vaakalauta 
runko:  puuranko 
katto:   harjakatto,  pelti
kunto:  hyvä /kohtalainen
kohteen arvot: ei rakennussuojeluun liittyviä arvoja 
  

Tynnyrisauna (kohde nro 10).
Tynnyrisauna on siirretty toisaalta nykyiselle paikalleen vuonna 1980. 

Yllä vasemmalla: Detaljikuva maakellarin  
(kohde nro 9)  oven yläpuolelta. 

Vasemmalla ja alla (yht. 3 kuvaa): 
Maakellari (kohde nro 9).
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Aseman pihapiiri  / asemapuisto

Aseman nykyinen pysäköintialue on sorapintainen, jäsentymätön 
ja huonosti hoidettu  laaja kenttä. Alueen epäedustavuutta lisäävät 
ikävähköt näkymät radan takaiselle teollisuusalueelle.   Pysäköintialue 
toimii  seutu- ja koululiikenteen bussien jättö- ja kääntöpaikkana. Laihian 
asemaseisakkeella on matala sorapintainen laituri,  jossa on leveät ki-
vireunat.  

Asemarakennuksen ja kirjurin talon välinen alue  on hyvin hoidettua ja 
suhteellisen avointa puutarhamaista pihapiiriä. Kirjurin talolle menevän 
kujan varrella kasvaa sekapuukujanne  ja pihapiirissä  on muutamia yksit-
täispuita.   Kirjurin talon länsipuolella on tilaan 2:87 kuuluva metsäkai-
stale, jossa kuuset kasvat suorissa tiheissä riveissä.  Tilan nykyinen ja 
VR:n palveluksessa aiemmin olut omistaja  tiesi, että puut on istutettu 
alueelle VR:n puutarhureiden toimesta paikalla olleelle pellolle 1980-lu-
vuun alussa. 

Tilan 2:89 itäosa Asematien ja pysäköintialueelta lähtevän pyörätien 
välissä kasvaa sekapuustoa; itälaidalla on muutama edustava kuusi, 
mutta muutoin alue nykyisin varsin hoitamaton ja  pusikkoinen.  Taannoin 
alueella sijaitsi  asema-alueeseen kuuluneita rakennuksia,  kuten ainakin 
2 asuinrakennusta sekä yhteinen sauna, jotka on purettu 1980-luvulla 
(vrt. sivun 4 vanhat peruskartat). Osa rakennuksista sijaitsi Asematien 
kulmassa niin, että ne muodostivat näkemäesteen tasoristeyksen suun-
taan, mikä lienee ollut ainakin osittainen syy rakennusten purkamiselle.    

 

Kirjurin talon länsipuolella 
kasvava kuusikko.  

Kirjurin talon länsipuolella kasvava kuusikko. 

Asematien miljöötä rautatien 
tasoristeyksen suunnasta 
lähestyttäessä.  Asematien 
ja radan varressa kulkevan 
keyven liikenteen väylän väliin 
jää hoitamaton ja pusikoituva 
metsikkökaistale.  
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Kohde nro 11.  Asuintalo     

rakennusaika:  arvio 1920-luvulla (ei tietoa rakennus-
  vuodesta kunnan tietokannoissa)   
perustus: luonnonkivi (lohkottu paasikivi)    
seinämateriaali:    laudoitus, julkisivun alaosassa pysty-  
  laudoitus ja muualla vaakalaudoitus
runko:  todennäköisesti hirsi  
katto:   aumakatto, konesaumattu pelti 
kunto:  kohtainen /huono 
kohteen arvot: kohteella on kyläkuvallista arvoa 
  osana Asematien miljöötä ja läheisiä   
  asemanseudun  rakennuksia 
  (rautatierakennusten kokonaisuus)  

Yllä: Kohde nro 11 Asematieltä idästä kuvattuna.   

Alla: Kohde nro 11 kaakosta kuvattuna. 

Rakennus on todennäköisesti rakennettu asuinkäyttöön, siinä oli 
myöhemmin myös kauppatoimintaa; rakennuksessa toimi vielä 
1970-luvulla Haapaojan sekatavarakauppa.
Rakennukseen on tehty todennäköisesti useita aukotusmuutoksia. 
Etenkin 1980-luvulla pääjulkisivun aukotukseen  on tullut suuria muu-
toksia, kun 1. kerrokseen on tehty kioskitilat ja kaksi asuinhuoneistoa 
sekä myöhemmin vielä grillitilat toiseen asuinhuoneistoon.  
Ikkunamuutokset ja tuuletusaukkojen erikoiset lisäykset heikentävät 
selvästi rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.  Myös eteläjulkisi-
vun parveke (peltiosa) on lisätty rakennuksen tyyliin sopimattomasti.  
Pihan puoleinen ulko-ovi on on poistettu käytöstä ja siihen liittyneet 
porrasaskelmat on purettu. 

Piha-alue on hoitamaton ja pihan perällä ollut varastorakennus (koh-
de 12) on romahtanut.  Rakennuksen ulkoasuun tehdyt lukuisat muu-
tokset eivät tue rakennuksen alkuperäistä tyyliä, mutta kookkaalla 
rakennuksella on taajamakuvallista arvoa Asematien miljöössä. 
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Kohde nro 11 pihalta koillis-
esta kuvattuna.   

Kohde nro 11 pihalta lännestä 
kuvattuna.   

Kohde nro 11 pihalta lounaas-
ta kuvattuna.   
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Yllä: Kohde nro 11 pihalta lännestä kuvattuna. 

Vasemmalla: Kohde nro 11, detalji pihan puolen ovesta, joka 
ei ole enää käytössä.  

Alla: Tilalla 1:15 oleva piharakennus (kohde nro 12). 
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Johtopäätökset:

Arvokasta kulttuuriympäristöä määriteltäessä otetaan huomioon 
historiallinen ja rakennushistoriallinen merkitys, maisema-arvot, 
säilyneisyys, taiteelliset ja visuaaliset arvot sekä identiteetti ja 
symbolimerkitykset. Myös paikallisuus ja tyypillisyys ovat tärkeitä 
lähtökohtia arvoa määriteltäessä.  

Laihian rautatieasemalla on oma merkityksensä Laihian yh-
dyskuntarakenteen kehittymisessä. Asemarakennukset ovat 
asemanseudun vanhinta rakennuskantaa;  kirkonkylän asutus 
levisi vähitellen kohti asemanseutua.   Asemanseudulle muo-
dostui myös pienteollisuutta.  Tältä osin asemanseudun raken-
nuskokonaisuudella on selkeä paikallinen merkitys.   
  

Asemarakennuksella, tavaramakasiinilla, kirjurin talolla, kirjurin 
talon piharakennuksilla (varasto ja maakellari) sekä aseman uu-
demmalla makasiinilla on rakennushistoriallista arvoa ja ne muo-
dostavat merkittävän kokonaisuuden, joka tulisi säilyttää. Kysei-
set rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäiset tyylipiirteensä 
hyvin ja ne ovat myös pääosin kohtalaisen hyvässä kunnossa. 
Kyseiset rakennukset ovat myös yksittäisinä rakennuksina suo-
jelumerkinnän arvoisia, joskin uudemman tavaramakasiin osalta 
rakennuksen kunto ja aukotusmuutokset  alentavat suojelupe-
rusteita.  

Rautatierakennukset rakennettiin hyvistä materiaaleista ja pe-
rustettiin erittäin hyvin radan aiheuttaman tärinän vuoksi.    Rak-
ennukset ovat kestäneet aikaa hyvin, ja oikealla hoidolla tulevat 
kestämään edelleenkin.   Laihian rautatierakennuksilla on myös 
seudullinen /valtakunnallinen merkitys osana Suomen rauta-
tiearkkitehtuuria ja sen kehitystä.  

Laihian asemarakennuksessa on sijainnut asemapäällikön 
asunto ja kirjurille rakennettiin oma talonsa asemapihan toiselle 
laidalle.  Asuinkäytön salliminen jatkossakin sekä asemaraken-
nuksen pysäköintialueen puoleisen päädyn ja /tai radan puoleis-
en sivun  säilyminen julkisessa käytössä tukisivat  asema-alueen 
historiallisen luonteen säilymistä.   

Myös tilan 1:15  asuin- /liikerakennuksella on paikallista merki-
tystä sekä taajamakuvallista arvoa, mutta rakennuksen suo-
jeluperusteita murentaa alkuperäisten tyylipiirteiden selkeä 
muuttaminen sekä rakennuksen huonohko kunto. Rakennuk-
sen suojelumahdollisuuksia on pohdittu inventoinnin laatijan ja 
kunnan kesken: tilan 1:15 asuin- /liikerakennuksen suojelulle ei 
katsota olevan riittäviä perusteita rakennuksen huonon kunnon 
ja realististen säilymisedellytyksien puuttumisen vuoksi, eikä ko. 
rakennusta ole syytä esittää  asemakaavassa suojeltavaksi rak-
ennukseksi eikä osaksi suojeltavaa aluekokonaisuutta. 

Aseman muun ympäristön osalta asemarakennuksen ja kir-
jurintalon välinen hyvin hoidetusta piha-alueesta  aistii aavis-
tuksen vanhan asemapuiston hengestä ja tästä osin myös piha-
ympäristö tulisi säilyttää. 
 

Pysäköintialueen osata olisi tärkeää, että alue säilyy avoimena. 
Pysäköintialueen pintarakenteiden kunnostukseen ja pysäköin-
tikentän jäsennöintiin tulisi kuitenkin kiinnittää jatkossa detalji-
tasolla huomiota, jotta asemanseudun arvokas pihapiiri  sekä 
Laihian rautatieseisake saisivat arvoisensa sisääntulonäkymän. 
Pysäköintialueen itäpuolella olevalla villiintyneellä pusikko-met-
sikköalueella ei ole kulttuurihistoriallisia tai maisemakuvallisia 
arvoja.  

Asemapihan nykyinen sorakenttä Asematieltä 
saavuttaessa. 

Alla: Tämän selvityksen perusteella suojeltaviksi 
esitetty kokonaisuus, joka käsittää seuraavat 
rakennukset
1.  rautatieasema   
2.  varasto    
3.  piharakennus  
6. kirjurin asuintalo   
7.  tavaramakasiini  
8.  piharakennus  
9.  maakellari 


