
 

 

 
 

 

 

Juha Luoman ehdotus voitti Ilmajoen Ilkantien alueen kutsukilpailun 
 
(julkaistu AU 7/2004) 
 
Ilmajoen kunta ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy järjestivät aatekilpailun Ilkantien alueelle sijoittuvan 
asuntoalueen suunnittelusta. 
 
Kilpailun tavoitteena oli ympäristöön sopiva arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen 
kokonaissuunnitelma, joka perustuu pienkerrostalojen sijoittamiseen alueelle. Alue on merkittävä osa Ilmajoen 
keskustaa. Aatekilpailu tähtäsikin ensi sijassa kyläkuvan eheyttämiseen mutta myös omaleimaisen ilmeen 
muodostamiseen alueella. 
 
Kilpailijoilta odotettiin ratkaisuja, jotka tekevät Ilkantien ja Keskustien katunäkymät eläviksi ja kulkijalle 
mielenkiintoisiksi, tämä koski erityisesti Ilkantien aluetta. Uudisrakentamiselle haettiin sellaista arkkitehtonista 
kokonaisotetta, joka sopii yhteen olemassa olevan keskustan arvokkaan rakennuskannan kanssa. 
 
Aatekilpailu tähtäsi kestävän kehityksen mukaiseen ratkaisuun, joka voi toimia laadittavan asemakaavan ja sen 
toteuttamisen perustana kilpailun jälkeen. Kilpailun kutsuttiin seuraavat arkkitehtitoimistot: Oy Arkkitehtitoimisto 
Gerd Hytönen Arkitektbyrå Ab Vaasasta, Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy Tampereelta, Arkkitehdit LSV Oy / Juha 
Luoma Tampereelta ja Uki-Arkkitehdit Oy / Mikko Ranto Ilmajoelta. 
 
Kilpailun ratkaisu 
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa ensimmäisen palkinnon ehdotukselle “MARKKI”, koska se täytti 
parhaiten kilpailulle asetetut tavoitteet. Palkintolautakunta teki suosituksen, että asemakaavan suunnittelu 
käynnistetään voittaneen ehdotuksen pohjalta ja yhteistyössä sen tekijän kanssa. Lisäksi palkintolautakunta päätti 
yksimielisesti antaa kunniamaininnan ehdotukselle “ALEA JACTA EST”, arkkitehtuuriltaan ansiokkaan ja Ilmajoen 
keskustan taajamakuvaan sopivan talotyypin kehittämisestä. 
 
Voittaneen ehdotuksen “MARKKI” tekijä on Juha Luoma, arkkitehti SAFA, Arkkitehdit LSV Oy. Avustajina olivat J-P 
Lehtinen, arkkit.yo, Janne Kangasvieri, arkkitehti, Maija Tolmunen, rakennusarkkitehti, arkkit.yo, Markus Seppänen, 
arkkitehti SAFA ja Timo Veijonsuo, arkkitehti SAFA. Kunniamaininnan saaneen ehdotuksen tekijä on Gerd Hytönen, 
arkkitehti SAFA, Oy Arkkitehtitoimisto Gerd Hytönen. Avustajina olivat Anna Hytönen, sis.suun. MDD (3D-
mallinnus, layout), Anneli Vehkaniemi, arkkitehti SAFA, AWA, Marjo Männistö-Kangasluoma, rak.ins RIA, Luise Gull, 
rak.ins RIA, Sune Mushedwa, arkkit.yo., asiantuntijana Martti Sorkamo, DI Talentek Oy (geotekniikka) ja Klas 
Hytönen, DI Talentek Oy (liikennesuun.). 
 
Voittaneesta ehdotuksesta todettiin mm. seuraavaa: “MARKKI” on hallittu, taajamakuvaa kauniisti ja hienovaraisesti 
eheyttävä ehdotus. Suunnitelmassa on onnistuttu yhdistämään hyvä korttelikohtainen aluesuunnittelu, ja se on 
liitetty taitavasti osaksi keskustan nykyistä rakennetta. Rakennusten sijoittelu ja massoittelu noudattavat Ilmajoen 
keskustan ja erityisesti suunnittelualueen naapuruston parhaita ratkaisuja. Ehdotus tuo Ilmajoen keskustaan 
omaleimaisen ja viihtyisän asuntoalueen, joka lisää keskustan vetovoimaa asumisen ja keskustatoimintojen 
alueena. 
 
Tilarakenteen ja taajamakuvan viihtyisyys ja toimivuus perustuu suurelta osin rakennusten, pihan, paikoitustilojen 
hallittuun sijoittamiseen korttelialueilla sekä puiston oivalliseen sijaintiin. Aukiot muodostavat mielenkiintoisen 
ketjun läpi suunnittelualueen. Pihojen kulkureitit ovat selkeät. Julkisivuissa on eloisuutta, mutta hallitulla tavalla. 
Julkisivujen käsittelytapa on joustava, ne kestävät hyvin suunnittelun aikaista muuntelua. Valitut 
julkisivumateriaalit ja niiden värit ovat hillittyjä, mutta eivät yksitoikkoisia. 
 
Kilpailussa annettiin kunniamaininta ehdotukselle “ALEA JACTA EST” arkkitehtuuriltaan ansiokkaan ja Ilmajoen 
keskustan taajamakuvaan sopivan talotyypin kehittämisestä. Rakennusten muodon hakeminen alueen vanhasta 
perinteestä on johtanut mielenkiintoiseen, noppamaiseen ratkaisuun, jonka juuret ovat menneessä mutta ilme 
tulevaisuudessa. Tekijä on esittänyt persoonallisen ja samalla “modernin aumakattoisen” talomallin, jolla tuntuisi 
olevan kysyntää laajemminkin suomalaisissa kirkonkylissä ja taajamissa. 
 
Rakennusten muoto ja julkisivut säestävät hienosti kirkonkylän muutamien vielä säilyneiden puutalojen ulkoasua. 
Uudisrakennuksissa on nähtävissä hyvä suhde modernin ja perinteisen rakentamistavan välillä. 



 

 

 
 

 

 

 
Palkintolautakunta 
Palkintolautakuntaan kuuluivat: Ilmajoen kunnan nimeäminä Jorma Yli-Suomu, kunnanvaltuuston pj, lautakunnan 
pj, Risto Hakala, kunnanjohtaja, Unto Kangas, kunnanvaltuuston vpj, Heikki Koskela, kunnanvaltuuston jäsen, 
teknisen lautakunnan pj, Rauno Kivimäki, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, Markku Ojala, 
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, Mirja Sairo, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, Kaisa 
Sippola, kaavoitusarkkitehti, lautakunnan sihteeri ja Mikko Vuorinen, kunnanvaltuuston jäsen ja kunnanhallituksen 
vpj. Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n nimeäminä Merja Laitinen, Valtion asuntorahaston hintapäällikkö ja Veikko 
Siltanen, toimitusjohtaja. Kilpailijoiden nimeämän arkkitehti Rainer Mahlamäki. Palkintolautakunta käytti 
asiantuntijoina Pohjanmaan YH-Rakenuttaja Oy / insinööri Jari Lepistö. 


