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Pohjanmaa asutettiin jo kivikaudella 8000 vuotta 
e. Kr. alkaen Suomenselän vyöhykkeestä. Ensim-
mäiset historiallisen ajan asukkaat tulivat Poh-
janmaalle vuoden 100 paikkeilla j. Kr. Isonkyrön 
vanha kirkko rakennettiin vuonna 1304. Usean 
nykyisen Isokyröläisen suku eli täällä todennä-
köisesti jo tuolloin, vaikka kirjallista tietoa hen-




kilöistä ei ole säilynyt. Iso kivikirkko ei syntynyt 
tyhjästä itsekseen, vaan sen rakensivat alueella 
asuneet ihmiset, oletettavasti myös Suur-Palon 
suvun esi-isät ja -äidit.

Sebastian Münsterin kartassa v. 1575 nykyi-
nen Suomi on jaettuna poikittain neljään osaan. 
Kuva 1. Pohjoisesta alkaen lueteltuina: Lappen-
land, Carelia, Botnia ja Finland. Karttaan on 
merkitty Åbo (Turku) ja Holm (Tukholma). Mui-
ta kaupunkeja ei nykyisen Suomen eikä Ruotsin 
alueella näy.

Professori Matti Klinge kertoo kirjassaan 
”Kaksi Suomea” (Otava 1982), että Pohjanmaa 
alettiin vasta 1700-luvulla laskea Suomi-käsit-
teen piiriin, mikä ei suinkaan ollut valtio vaan 

silloisen Ruotsin maakun-
ta Finland. Niinkin myöhään 
kuin Napuen taistelun aikoihin  
(v. 1714) Pohjanmaa (Österbot-
ten) oli Ruotsin ”itämaa”. Ny-
kyinen Suomi oli osa Ruotsia 
700 vuoden ajan. Ruotsin piis-
pojen luettelossa Turun piispa 
mainitaan ensimmäisen kerran 
v. 1253. Kuvitteluleikki: Mitä-
pä jos Ruotsi ei olisi hävinnyt 
Oravaisten taistelua 14.9.1808? 
Millaista meillä olisi ollut vii-
meisimmän sadan vuoden aika-
na? Entä nyt? 

Pohjanmaalla on keskei-
nen ja suojaisa asema Fennos-
kandian pohjoisella niemellä. 
Kuva 2. Pohjanmaa poikkeaa  

muista osista. Se on jokilaak- 
sojen maakunta. Jokilaaksojen  
latva-osat Suomenselällä ovat  
laajoja. Ne kapenevat sup-
pilomaisesti mereen laske-
via suuosiaan kohti. Kuva 3.  

Kuva 1. Sebastian Münsterin kartta Septentrionales_Regiones_XVIII Kuva 3.  Pohjanmaan jokilaaksot

Kuva 2.  Fennoskandian kartta

Jokilaaksot raivattiin viljelysmaaksi ja asutus rakentui jokien 
rannoille. Kuva 4. (seuraavalla sivulla). Tietön Suomenselkä 
idässä erotti Pohjanmaan muusta Suomesta, mutta helppokul-
kuiset joet yhdistivät jokilaaksot mereen ja niiden asukkaat 
avoimen meren kautta muuhun maailmaan, ensimmäiseksi 
Merenkurkun toiselle puolelle Västerbotteniin, jonka kanssa 
oltiin vilkkaassa vuorovaikutuksessa ja josta saatiin monen-
laista oppia ja inspiratiota. Myös uutta verta. 

Genealogia Sursillianan, Turun piispan Johannes Terseruk-
sen 1600-luvulla alulle paneman sukututkimuksen mukaan 
vanhat pohjalaiset suvut ovat osa Sursillin sukuverkostoa. Su-
kuteoksen lähtökohtana on uumajalainen vauras talonpoika ja 
lautamies Erik Ångerman, kutsumanimeltään Sursill (hapan-
silli), joka eli 1500-luvulla. Seitsemästä pojantyttärestä kuusi 
avioitui pohjalaisiin pappis- ja virkamiessukuihin. Sursillin 
sukuun arvioidaan nykyään kuuluvan 500 000 jäsentä Suo-
messa. Miniät tapaavat tuoda tullessaan uusia vaikutteita, joten 
todennäköisesti Sursillin sisarukset ovat vaikuttaneet kotiensa 
arkkitehtuuriin ja sitä kautta naapurien rakennushankkeisiin. 
Vrt. pohjalainen sanonta: Kranni krannin asumahan opettaa.

Västerbotten antoi mallin Pohjanmaan (Österbotten) raken-
tamiselle, myös pohjalaistaloille. Nyt Pohjalaistalo on brändi 
kummassakin maassa, Ruotsissa Västerbottensgård, Suomessa 
Pohjalaistalo (Österbottensgård).



 

Kuva 5. Saarenpään kylä Vähässäkyrössä 1970-luvulla

Kuva 6. Knuuttilan kylänraitti Härmässä



Asutus muodostui jokirannoille tiiviiksi nauhakyliksi, 
joissa talot sijoitettiin liki toisiaan, joskus melkein pää-
ty päätyyn kiinni. Kuva 5. Vähänkyrön Saarenpään kylä 
Kyrönjoen rannalla. Kuva 6. Alahärmän Knuuttilanraitti. 
Kuva 7. Vähän-kyrön Merikaarron kylä. 



Talon pihapiiri rakennettiin suljetuksi umpikartanoksi, 
joka jakautui kahteen osaan, miespihaan ja karjapihaan. 
Tallirakennus erotti miespihan karjapihasta. Ihmisten 
lisäksi hevosilla, koirilla ja kissoilla oli pääsy miespi-
halle. Kuva 8. Laihian Vilppulan talon asemapiirus-

Kuva 4. Jokilaaksojen 
asutuksen rakenne

Kuva 7.  
Merikaarron kylä 

Vähässäkyrössä

Kuva 8. Filppulan pihan 
asemapiirustus  Laihialla

tus vuodelta 1752. Se liittyy maanmittari  
C. Z. Stiernwaldin laatimaan pitäjänkerto-
mukseen isonjaon aloittamisen yhteydessä. 
Asemapiirros on esitetty Gunnar Suolahden 
teoksessa Suomen pappilat 1700-luvulla 
sekä Panu Kailan ja Elias Härön teoksessa 
Pohjalainen talo. Kuva 9. (seuraavalla si-
vulla). Rinta-Pukan pihasta Laihian Keski-
kylässä.



Ensimmäiset historiallisen ajan asumukset 
olivat savupirttejä. Seuraavassa kehitysvai-
heessa rakennettiin tupa ja porstua. 1600-lu-
vulla alettiin rakentaa porstuakamarillista 
tupaa joka varustettiin uloslämpiävällä ta-
kalla, sekä paritupia, joissa porstuan mo-
lemmin puolin oli tuvat ja takana kamari. 
Kuningas Kaarle XI jopa määräsi v. 1681, 
että manttaalin suuruisessa ja sitä suurem-
massa talossa tuli olla vierastupa . Manttaali 
oli talolle määritetty veroyksikkö. 1800-lu-
vun loppupuolella taloa saatettiin jatkaa 



 

vielä edustuvan taakse sijoitetulla kamariparilla. 
Parituvan lisäksi tavallinen tyyppi on yksitupai-
nen talo, jossa on porstuakamari ja tuvan takana 
kaksi kamaria. Ruotsalaisten tutkijoiden mukaan 
tämä tyyppi kaksifooninkisena on Ruotsissa ke-
hitetty, ja siellä sille on annettu nimi Moralais-
talo. Kuva 10. Pohjalaistalojen tyypillisiä pohja-
kaavoja. Kuva 11. Kartanoventä Isossakyrössä.

Pohjalaistalot olivat aluksi yksi- ja puolitois-
takerroksisia. Kun maakunta 1800-luvulla vau-
rastui tervanmyynnin ansiosta, alettiin rakentaa 
kaksikerroksisia taloja, joita kutsutaan kaksifoo-
ninkisiksi. Kaksifooninkisia rakennettiin sekä 
todelliseen tilantarpeeseen että myös vain ”ko-
meuren tähären”, jolloin toista kerrosta ei aina 
edes sisustettu valmiiksi. Verhot toki ripustettiin 
ikkunoille näön vuoksi.

Puolitoistakerroksisen talon vintillä molem-
missa päädyissä saattoi olla kamarit, joita käytet-
tiin etenkin kesäisin makuutiloina.

Keski-Pohjanmaalla rakennettiin 1700-1800 
-lukujen vaihteessa leveärunkoisia, sivukama-
rillisia taloja. Veteliläisessä tyypissä tuvat olivat 
kulmittain. 

Pohjalaistaloa saatettiin rakentaa vaiheittain 
muuttuvien elämäntilanteiden mukaan. Ensin 

rakennettiin yksitupainen talo, jossa oli porstua 
ja tupa. Perheen kasvaessa ja vaurastuessa ra-
kennusta pidennettiin siten, että porstuan toiselle 
puolelle rakennettiin edustupa ja asuintuvan jat-
koksi pari kamaria. Porstua jaettiin kahtia siten, 
että sen toisesta puolesta muodostui porstuaka-
mari asuintuvan ja edustuvan väliin. Edelleen 
taloa voitiin pidentää rakentamalla edustuvan 
taakse kaksi kamaria. Isovanhemmat, mumma ja 
paappa, saattoivat ottaa asuintiloikseen kamarit 
edustuvan takana, jolloin toisesta kamarista teh-
tiin keittiö, toisesta makuuhuone. 

Kaksifooninkisen talon toinen kerros raken-
nettiin samalla pohjakaavalla kuin ensimmäinen 
kerros. Asumisvalmiuteen asti se saatettin raken-
taa vasta sitten, kun oli enemmän rahaa, tarvittiin 
edustustustilaa tai lisää asuintilaa perheen kasva-
essa. Toinen kerros saattoi talvisaikaan olla kyl-
millään, jolloin ehkä vain osa ensimmäisestäkin 
kerroksesta oli lämpimänä. Alakerran asuintu-
van päällä oleva samankokoinen tila sisustettiin 
edustavilla kalusteilla, tekstiileillä ja jopa seinä-
maalauksilla. 

Pohjalaistalon runko on avaruusgeometrisen 
määritelmän mukaan suuntaissärmiö. Pohja on 
suunnikas, geometriassa suorakulmio, jonka si-

Kuva 9. Rinta-Pukan piharakennuksia Laihian Keskikylässä

Kuva 10. Pohjalaistalojen tyypillisiä pohjakaavoja

Kuva 11. Kartanoventä, Mora-talo Isossakyrössä



 

vut ovat yhdensuuntaiset ja sen seurauksena pa-
reittain yhtä pitkät ja vastakkaiset kulmat yhtä 
suuret. 

Runko rakennetaan hirsistä, jotka ennen van-
haan olivat massiivihirsiä, nykyään lamellihirsiä. 
Lämpötaloudellisesti ja rakennuskustannusten 
puolesta pohjalaistalo on hyvin tehokas, koska 
yksinkertaisesta suuntaissärmiön muodosta joh-
tuen rakennuksen ulkovaippa on mahdollisim-
man pieni. Kun rakennus on 1,5- tai 2-kerroksi-
nen eli tilat päällekkäin, tarvitaan perustusta ja 
vesikattoa mahdollisimman vähän. 

Kuistit ovat kevytrakenteisia avo- tai lasikuis-
teja, alkujaan kylmiä tiloja. Kuisti rakennettiin 
vasta sitten, kun talon hirsirunko oli laskeutunut 
useitakin vuosia. Nykyään kuistit rakennetaan 
samanaikaisesti hirsirungon kanssa ja lämpimik-
si tiloiksi. Hirsirungon vapaa laskeutuminen tur-
vataan liukuliitoksilla. Kuva 12. Hietasen kuisti 
Laihialla. Isoissa pohjalaistaloissa oli toisinaan 
kaksi erillistä sisäänkäyntiä. Arkisempi johti 

asuintupaan ja toinen edustupaan, josta oli kalus-
tettu edustustilaksi. 



Tunnettu kansanrakennusten valokuvaaja Mar-
kus Leppo sanoo kuortanelaisen Viitalan kaksi-
fooninkisen talon innoittamana, että pohjalais-
talo on linjakkuudessaan kuin suuria meriä kul-
keva kaunis alus. Suomalaisen kansankulttuurin 
tutkijan, professori Toivo Vuorelan mukaan ete-
läpohjalainen, kaksifooninkinen tuparati on kan-
sanomaisen rakennustaiteen huippusaavutuksia.

Pohjalaistalojen esimerkkinä olleet vanhat hir-
sitalot Ruotsin Västerbottenilla on merkitty maa-
ilmanperintökohteiksi. Oma pohjalainen, perin-
teinen rakennuskantamme parhaimmillaan olisi 
saman merkinnän arvoinen. 

Pohjalaistalon arkkitehtuuri tuo mieleen ma-
jesteettiset antiikin rakennukset, joissa on kor-

keat pystylinjat, seinäpilastereita ja leveitä listoi-
tuksia. Listoitukset saattavat olla hyvin koristeel-
lisia, ruotsiksi snickarglädje. Komiaa piti olla. 
Kivijalka on korkea, samoin huoneet ja vintti. 
Korkeus on pohjalaistalon ominaispiirre. Kor-
keus antaa mahdollisuuden räystäsikkunoiden te-
kemiselle. Ikkunajako on säännöllinen. Kuva 13. 
Knuuttila Isossakyrössä.  

Rakennusmateriaali, hirsi, määritti rakennuk-
sen mitoituksen. Sopiva rungon syvyys oli ja 
on edelleen yleensä noin 8 m. Saattoipa se olla 
joskus jopa 10 m. Rannikkoseudun vanhat poh-
jalaistalot ovat lakeusvyöhykkeen taloja kape-
ampia, runkosyvyys noin 6 m. Niiden kerroskor-
keuskin on toisinaan pienempi, jolloin huoneet 
ovat huomattavan matalia. Lakeusvyöhykkeellä 

ensimmäisen kerroksen huonekorkeus on yleen-
sä noin 3 m. Kerroskorkeus määräytyy sen jäl-
keen välipohjapalkiston vahvuuden mukaan, 
joka saattaa olla varsin massiivinen.

Pohjalaistalon rakennetekniikka ja rakentami-
nen erillisinä vaiheina ovat olleet merkittävästi 
aikaansa edellä, koska se on jo 300 vuotta edus-
tanut nyt muodikasta ”kestävää kehitystä” ja 
”elinkaariajattelua”. Talot rakennettiin niin, että 
ne voitiin purkaa osiin ja siirtää muualle. Jopa 
ikkunalistoitukset koottiin ilman nauloja. Suo-
malainen rivitalokin on alkujaan pohjalainen 
keksintö. Esimerkiksi Pitkäperttilä Isossakyrössä 
rakennettiin kolmiasuntoiseksi: Talon päädyissä 
asuivat veljekset perheineen ja keskellä isovan-
hemmat.Kuva 12.  Hietasen kuisti Laihialla

Kuva 13. Knuuttila 
Isossakyrössä


