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JOHDANTO 

 

Kirkko, koulu ja terveyskeskus ovat jo pitkään olleet jokaisen kunnan keskustaajamassa 

itsestään selviä palveluita ja rakennuksia. Vielä reilut kaksisataa vuotta sitten monen 

kirkonkylän ainoa julkinen rakennus oli kirkko, joissain oli köyhäintalo. Läänien pääkau-

pungeista löytyivät maaherran residenssit ja läänihallinnon muut rakennukset, sairaa-

lat, vankilat ja koulut. Julkiset rakennukset edustavat valtionhallintoa ja valtaa sekä yh-

teiskunnan palveluja ja kertovat niiden kehityksestä. 1800-luvulla valtionhallinnon ke-

hittymisen myötä myös valtionhallintoon liittyviä rakennuksia tarvittiin lisää ja eri puo-

lille maata. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten valtion rakennustoi-

minta toteutui aluetasolla silloisessa Oulun läänissä 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun 

lääninrakennuskonttorit oli perustettu. Tänä päivänä kehitys on kääntymässä valtion 

rakennustoiminnan osalta toiseen suuntaan. Valtion liikelaitos Senaatti-kiinteistöt myy 

kasvavalla vauhdilla vanhaa rakennuskantaansa. Toimintoja keskitetään ja palveluja 

tarjotaan yhä useammin myös vuokratiloissa. 

 

 

Tutkimustilanne 

 

Suomen rakennushallinnosta on laadittu muutamia Rakennushallituksen julkaisemia 

historiankirjoituksia sen 200 toimintavuoden aikana. Varhaisin näistä lienee MAGNUS 

SCHJERFBECKIN vuonna 1915 laatima julkaisematon käsikirjoitus Yleisten rakennusten 

ylihallituksen viisikymmenvuotiskertomus 1865–1915. Ensimmäinen kattava tutkimus 

on AIMO HALILAN, OLE GRIPENBERGIN ja ESKO JÄRVENTAUKSEN laatima julkaisu Suo-

men rakennushallinto 1811–1961 vuodelta 1967. Teos esittelee rakennushallinnon sii-

henastisen kehityksen sekä julkisessa rakentamisessa tuona aikana vallalla olleet ra-

kennustaiteelliset tyylit sekä rakennustekniikkaa. Edellisen teoksen jatkoksi laadittu 

Rakennushallinto 1961–1986, Rakennushallinnon 175-vuotisjuhlakirja (useita kirjoitta-

jia) julkaistiin vuonna 1986. Saman vuonna pidettiin Suomen rakennustaiteen muse-



2 
 

ossa Rakennushallinnon historiaa esitellyt näyttely, jonka näyttelyjulkaisun Rakennus-

hallitus 175 vuotta, 1811–1986 (useita kirjoittajia) on toimittanut JUHANI PALLASMAA. 

Julkaisun artikkeleissa on pohdittu rakennushallinnon ja sen edustaman rakennustai-

teen asemaa ja merkitystä yhteiskunnan kehityksessä.  

 

Seuraava varsinainen tutkimus Halilan & kumpp. julkaisun jälkeen on Senaatti-kiinteis-

töjen 200-vuotisjuhlavuonna julkaistu JARI HANSKIN laatima Hyödyllistä ja kaunistavaa 

– Senaatti-kiinteistöjen historia. Teos kattaa koko rakennushallinnon siihenastisen his-

torian. Samaan aikaan julkaistiin JUHANA LAHDEN kokoama teos Kauneus, käytännölli-

syys, kestävyys. Valtion rakentamisen kaksi vuosisataa 1811–2011, joka esittelee läpi-

leikkauksen tavoin valtion rakennuttamia kiinteistöjä 200 vuoden ajalta. Oman tutki-

mukseni kannalta Halilan ja Hanskin tutkimukset ovat tärkeitä taustatiedon ja koko-

naisnäkemyksen muodostamisen kannalta. Näyttelyjulkaisut ja artikkelikokoelmat aut-

tavat ymmärtämään rakennushallinnon merkitystä ja asemaa julkisen rakentamisen 

kentällä. 

 

Rakennushallintoa koskevia rajatumpia tutkimuksia ovat JARKKO SINISALON Rakennus-

hallinnon rekrytointi 1810–1865 vuodelta 1988 ja Arkkitehtuurikirjoja Euroopan lai-

dalla: arkkitehtien ammattikirjallisuus Suomen rakennushallinnon piirissä erityisesti In-

tendentinkonttorin aikakaudella (1810–1865) vuodelta 2006. Ensin mainitun teoksen 

avulla pystyn tarkemmin perehtymään organisaation alkuaikoihin ja saan mielikuvan 

siitä miten ja millaisia henkilöitä valtion rakennustoimintaa ohjaamaan valikoitui. Aika-

kausi kattaa myös Oulun kahden ensimmäisen lääninarkkitehtien toiminta-ajan. 

 

Pelkästään lääninrakennuskonttoreita koskevaa tutkimusta on hyvin vähän tai ne sijoit-

tuvat eri aikakauteen kuin oma tutkimusajankohtani. Poikkeuksena on Esko Järven-

tauksen laatima artikkeli ”Oulun lääninarkkitehdit”, joka on ilmestynyt Studia historica 

-julkaisusarjassa vuonna 1967. JORMA TEPPO on käyttänyt Järventauksen artikkelia yh-

tenä lähteenään vuonna 1978 kokoamassaan näyttelyssä Oulun lääninarkkitehdit J. Ol-

denburgista H. Andersiniin, joka esittelee kaikki Oulussa Venäjän vallan aikana toimi-

neet lääninarkkitehdit sekä heidän Pohjois-Suomeen suunnittelemansa tunnetuimmat 
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rakennuskohteet. Järventauksen tutkimus ja Tepon näyttelystä koostettu suppea näyt-

telyjulkaisu antavat hyvät perustiedot ja lähtökohdat omaan tutkimukseeni. Ainoa ajal-

lisesti kattava historia lääninrakennuskonttoreista on JARI LYBECKIN Julkista rakenta-

mista ja ylläpitoa: Turun piirirakennustoimiston historia 1852–1986. Turun lääninra-

kennuskonttoria/piirirakennustoimistoa koskevaa historiaa käytän jossain määrin ver-

tailukohtana omassa tutkimuksessani.  

 

Ulkomaisesta aiheeseen liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta ruotsalainen tutkimus voisi 

vastata lähinnä omaa tutkimusaihetta, sillä Ruotsin yli-intendentinvirasto toimi esiku-

vana rakennettaessa suomalaista rakennushallintoa. CATHERINE MELLANDERIN 

vuonna 2008 valmistunut väitöskirja Arkitektoniska visioner under statligt förmynder-

skap. En studie av Överindententsämbetets verksamhet och organisation 1818–1917 

käsittelee valtakunnallisella tasolla Ruotsin yli-intendentin viraston organisaatiota ja 

vaikutusta rakentamiseen ja rakennustyyleihin 1800-luvun Ruotsissa. Teoksesta ilme-

nee, että Ruotsissa lääninarkkitehtijärjestelmää lähdettiin vasta suunnittelemaan 

1850-luvulla, kun Suomen lääninrakennuskonttorit oli perustettu jo 1840-luvun lopulla, 

joten vastaava alueorganisaatiota Ruotsissa ei ollut tutkimusajankohtana. 

 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, miten valtio oli järjestänyt rakennustoiminnan ja 

rakentamisen ohjauksen Oulun läänissä vuosina 1856–1867 lääninarkkitehti Ludvig 

Isak Lindqvistin aikana. Valtion rakennushallinnon ylimmältä tasolta (intendentinkont-

tori - ylihallitus - rakennushallitus) on tehty perustutkimusta melko kattavasti. Sen si-

jaan aluetason toimintaa ei ole tiettävästi tutkittu paria edellä mainittua teosta enem-

män. Tutkimukseni ajankohdaksi olen valinnut lääninrakennuskonttorien alkuajan, jol-

loin valtio lähti kehittämään rakennustoimintaansa ja rakentamisen valvontaa koko 

maassa sijoittamalla arkkitehteja läänien pääkaupunkeihin. Tarkemmaksi ajankohdaksi 

olen valinnut toisena Oulun lääninarkkitehtina toimineen L. I. Lindqvistin virkakauden, 
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koska oletettavasti sen alkuun mennessä toiminta oli jo vakiintunut. Toisaalta Lindqvis-

tin Oulussa olon lopussa Suomen Yleisten rakennusten intendentinkonttorin ohjesään-

töä ja organisaatiota muutettiin, jolloin on luontevaa rajata tutkimusjakso hänen lää-

ninarkkitehtikauteensa. 

 

Keskeisimmät tutkimuskysymykseni ovat: 

- Mitkä olivat Oulun läänin rakennuskonttorin resurssit, eli henkilökunnan määrä ja 

käytettävissä olevat varat? 

- Millainen oli lääninrakennuskonttorin ja intendentinkonttorin välinen työnjako?  

- Mitkä tehtävät kuuluivat lääninrakennuskonttorille? Mitä kohteita suunniteltiin 

ja/tai valvottiin? 

- Miten valvonta- ja tarkastusmatkat toteutettiin, kuka ne teki ja mille paikkakun-

nille ne suuntautuivat? 

- Keiden kanssa lääninrakennuskonttorin virkamiehet tekivät yhteistyötä lääni- ja 

paikallistasolla? 

- Missä asioissa ja kuinka paljon Yleisten rakennusten intendentinkonttori ohjasi lää-

ninrakennuskonttorin toimintaa? 

- Erosiko Oulun läänin rakennuskonttori muista lääninrakennuskonttoreista? Ja jos 

erosi niin millä tavalla? 

 

Näiden kysymysten avulla on tarkoitus muodostaa kuva julkisen rakennustoiminnan 

sekä rakentamisen valvonnan laajuudesta ja laadusta Oulun läänissä 1800-luvun puoli-

välin tienoilla. 

 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimukseni päälähteet löytyvät Oulun lääninrakennustoimiston (OLRA, myöhemmin 

Oulun piirirakennustoimisto) arkistosta, jota säilytetään Oulun maakunta-arkistossa 

(OMA). Arkisto-aineistoa on vuosilta 1855–1983 noin 20 hyllymetriä. Lääninrakennus-

toimiston arkistosta puuttuvat viiden ensimmäisen toimintavuoden asiakirjat. Syynä 
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tähän voi olla se, että lääninarkkitehdit olivat aluksi läänien kuvernöörien alaisia, jol-

loin asiakirjat voivat olla Oulun lääninhallituksen arkistossa tai ne on siirretty jo varhain 

Yleisten rakennusten intendentinkonttorin arkistoon. Mahdollista on myös, että viralli-

nen kirjeenvaihto on jäänyt ensimmäisen Oulun lääninarkkitehdin J. Oldenburgin hal-

tuun. Toisaalta Krimin sota ulottui Pohjanlahdelle ja Ouluun vuosina 1854–55, mikä 

saattoi vaikuttaa lääninrakennuskonttorin toimintaan1. 

 

Oulun lääninrakennustoimiston arkistossa on valtion sekä kirkollisten ja kunnallisten 

rakennusten piirustuksia, kustannusarvioita ja tarkastuspöytäkirjoja. Arkistossa on saa-

puneita ja lähteneitä kirjeitä, työsopimuksia, luetteloita valtion rakennuksista ja niiden 

kunnosta, toimintakertomuksia, karttoja, kalustoluetteloita, tiliasiakirjoja jne. Aineis-

ton määrällinen pääpaino on 1900-luvun materiaalissa. Oman tutkimukseni kannalta 

tärkeimmät lähteet ovat kirjeet, lausunnot, tarkastuspöytäkirjat ja matkalaskut. Esi-

merkkinä aineiston määrästä arkistossa on vuosilta 1855–1867 lähes 320 saapunutta ja 

lähtenyttä kirjettä. Joihinkin lähteneisiin kirjeisiin sisältyy kustannusarvio-ehdotuksia ja 

tarkastuspöytäkirjoja. Lähes kaikki tuon ajan asiakirjat ovat ruotsinkielisiä. 

 

Kävin läpi valitun ajankohdan virallisen kirjeenvaihdin systemaattisesti käyttäen sekä 

kvalitatiivista että kvantitatiivista menetelmää. Kirjeenvaihto käsittelee melko pitkälti 

rakennusten korjaus- ja suunnittelutehtäviä, joten sen avulla selvitän millaisia tehtäviä 

lääninrakennuskonttorissa suunniteltiin ja millä tasolla. Kirjeenvaihdon perusteella on 

mahdollista saada kuva lääninarkkitehtien keskeisimmistä sidosryhmistä ja tärkeim-

mistä yhteistyökumppaneista. Matkalaskuista selvää virkamatkojen kestot ja kustan-

nukset. 

 

Kattavien vastausten löytäminen osaan tutkimuskysymyksistä on haastavaa. Esimer-

kiksi erikseen arkistoituja matkalaskuja Oulun lääninrakennustoimiston arkistossa on 

vain vuosilta 1880, 1888 ja 1894–96, ja niitäkin yhteensä vain noin 50 kappaletta. Läh-

teneiden kirjeiden kopiot kirjekonsepteissa ovat kirjeluonnoksia, joissa on paljon ylivii-

vauksia ja rivien väleihin kirjoitettuja lisäyksiä, jotka yhdistettynä puhtaaksikirjoitettuja 

                                                           
1 Hautala 1975, 445–455. 
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asiakirjoja epäselvempään käsialaan vaikeuttivat niiden lukemista. Piirustusaineistoa 

arkistossa on varsin niukasti 1800-luvulta verrattuna esimerkiksi 1900-luvun alkupuo-

liskoon. Varhaisimmat päivätyt piirustukset ovat 1880-luvulta. 

 

 

Rakentamisen ohjaus Suomessa 1800-luvulla 

 

Intendentinkonttorin perustaminen 

Ruotsin vallan aikana Suomen julkista rakennustoimintaa ohjattiin Ruotsista käsin. 

Omaa rakennushallintoa ryhdyttiin rakentamaan heti Venäjän vallan alussa samaan ai-

kaan autonomisen Suomen muiden hallintoelinten kanssa vuonna 1809. Valtion kiin-

teistöistä vastasi ensin hallituskonselji (myöh. senaatti), joka alisti kiinteistöt, yleiset 

tiet, postilaitoksen, yleiset oppilaitokset, köyhäin- ja vankeinhoidon sekä sotilasmajoi-

tuksen kansliatoimituskunnalle.2 Melko pian kansliatoimituskunnan päällikkö Carl Emil 

Mannerheim ryhtyi kuitenkin ajamaan oman elimen perustamista rakennushallinnolle. 

Suomen yleisten rakennusten intendentinkonttori oli maan ensimmäinen keskusvi-

rasto, joka aloitti toimintansa vuonna 1810. Virallisesti intendentinkonttori (IK) perus-

tettiin keisarillisella julistuksella syyskuussa 1811 tehtävänään ”kaikille maille yhtä hyö-

dyllisen kuin kaunistavan rakennustaidon valvominen”. Esikuvana oli suuressa määrin 

Ruotsin yli-intendentinvirasto.3 

 

Virasto aloitti toimintansa kahden virkamiehen: arkkitehdin ja konduktöörin4 voimin. 

Ensimmäiseksi yleisten rakennusten intendentiksi ja samalla viraston päälliköksi nimi-

tettiin ainoa Suomessa saatavilla ollut arkkitehti Charles Bassi, joka johti Turun Akate-

miatalon rakentamista, ja konduktööriksi Ruotsissa samassa toimessa työskennellyt 

Anton Wilhelm Arppe. Heidän toimialueeseensa kuului koko maa ja tehtäviin kirkkojen 

sekä muiden yleisillä varoilla rakennettavien rakennusten piirustusten ja kustannusar-

                                                           
2 Hanski 2011, 20.; Jokipii 2009, 19; Kansliatoimituskunta vastasi nykyistä sisäministeriötä. 
3 Halila 1967, 19–20; Hanski 2011, 21–23. 
4 Konduktööri eli apulaisarkkitehti toimi rakennus- ja linnoitustöiden työnjohtajana ja valvojana sekä In-
tendenttikonttorin sihteerinä. 
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vioiden tarkastaminen, yleisten ja yksityisten hautamuistomerkkien suunnittelu, kirk-

kojen ja kappelien piirustusten sekä kaupunkien rakennusjärjestysten sekä asemakaa-

vojen laatiminen korvauksetta. Uusien rakennushankkeiden lisäksi intendentinkontto-

rin tehtäviin kuuluivat julkisten rakennusten korjaustehtävät ja muun muassa siltojen 

suunnittelu sekä julkisten rakennustöiden johto ja katselmukset ympäri maata. Myös 

Kenraalikuvernöörin ja läänien kuvernöörien eli maaherrojen velvollisuuksiin kuului 

tarkastaa virka- ja muilla tarkastusmatkoillaan yleisiä rakennuksia, teitä ja siltoja. Erityi-

sesti kuvernöörit ottivat kantaa yleisiin rakennushankkeisiin ja käynnistivät niitä.5 

 

Ensimmäiset kymmenen vuotta Yleisten rakennusten intendentinkonttori toimi Tu-

russa. Kun virasto siirtyi Helsinkiin vuonna 1821, sen henkilökuntaa kasvatettiin toisella 

konduktöörin viralla.6 Vuonna 1824 Bassin irtisanouduttua intendentiksi nimitettiin 

arkkitehti Carl Ludvig Engel. Samana vuonna virasto siirtyi uuteen senaatintaloon ja sai 

neljänneksi virkamieheksi vahtimestarin. Melko pian Engel otti virastoon harjoittele-

maan myös arkkitehtioppilaita. Uuden pääkaupungin rakennustyöt veivät suuren osan 

intendenttikonttorin työpanoksesta, jolloin muun Suomen julkiset rakennushankkeet 

monesti viivästyivät. Tämän vuoksi senaatti suostui kolmannen konduktöörin viran pe-

rustamiseen 1830-luvun puolivälissä.7 

 

Engelin kuoltua kolmanneksi intendentiksi valittiin saksalainen Ernst Bernhard Lohr-

mann vuonna 1841. Hänen aikanaan intendentinkonttorin väkimäärä kasvoi tasaiseen 

tahtiin työmäärän kasvaessa. Jo vuonna 1842 perustettiin toinen kolmannen konduk-

töörin virka ja arkkitehtioppilaita sekä ylimääräisiä työntekijöitä tuli jatkuvasti lisää. 

Lohrmanin aikana perustettiin myös lääninrakennuskonttorit8, mikä osaltaan lisäsi työ-

voiman ja oppilaiden tarvetta.9  

  

                                                           
5 Halila 1967, 23–24. Hanski 2011, 28. 
6 Halila 1967, 27. 
7 Halila 1967, 31–32. Hanski 2011, 32. 
8 Lääninrakennuskonttoreita on myöhemmin nimitetty myös lääninrakennustoimistoiksi. 
9 Halila 1967, 36–38. 
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Rakennushallinnon alueellistaminen 

Kun Engelin intendenttikaudella julkinen rakentaminen oli keskittynyt suurimmaksi 

osaksi uuteen pääkaupunkiin10, painopiste siirtyi 1840-luvun alussa muualle maahan. 

Rakennushallinnon alueellistamisaloite lähti liikkeelle paikallishallinnosta läänien ku-

vernöörien johdolla. Aloite vietiin senaatille kenraalikuvernöörin kautta. Yhtenä mer-

kittävimpänä syynä oli huoli kirkkojen rakennustöiden toteutuksen laadusta.11 Töiden 

asianmukainen valvonta Helsingistä käsin todettiin riittämättömäksi ja 4.4.1848 se-

naatti antoi asetuksen lääninarkkitehtien virkojen perustamisesta. Tämä oli merkittä-

vin rakennushallinnon organisaatiota koskeva muutos sitten intendentinkonttorin pe-

rustamisen. Lääninrakennustoimistojen perustamisen myötä virkojen määrä nousi kah-

teenkymmeneenyhteen, kun se rakennushallintoa perustettaessa 1810 oli ollut kaksi.12  

 

Vaikka Ruotsin yli-intendentinvirasto oli monessa suhteessa esikuvana intendenttikont-

toria suunniteltaessa, oltiin Suomessa kuitenkin edelläkävijöitä rakennushallinnon alu-

eellistamisessa. Ruotsissa ensimmäiset esitykset lääninarkkitehtien viroista tehtiin vuo-

sina 1851 ja 1855. Kohtuuttoman pitkät tarkastusmatkat ja paikallisten rakennusmes-

tarien riittämätön ammattitaito vaativien kohteiden toteutuksessa nosti lääninarkki-

tehtiasian Ruotsissa esille uudestaan 1860-luvun puolivälissä, mutta vuosien 1865–66 

valtiopäivillä asia kaatui rahoituksen puutteeseen.13 

 

Lääninarkkitehdeista tuli läänien kuvernöörien alaisia. Lääninarkkitehtien päätehtäviä 

olivat valtion rakennustöiden johtaminen, rakennusvalvonta ja tarkastukset. Näiden 

lisäksi he laativat pienempien, lähinnä pitäjien, rakennushankkeiden piirustuksia ja kus-

tannusarvioita. Suuret hankkeet suunniteltiin edelleen Helsingissä. Lisäksi lääninarkki-

tehdit hoitivat käytännössä joidenkin läänien pääkaupungeissa tehtäviä, jotka olisivat 

kuuluneet kaupunginarkkitehdeille, jos sellaisia olisi ollut.14 Oulun lääninarkkitehdin 

                                                           
10 Hanski 2011, 49–56. 
11 Sinisalo 1988, 20. 
12 Hanski 2011, 33; Sinisalo 1988, 5, 20. 
13 Mellander 2008, 164–165. 
14 Halila 1967, 40–43, 90–92; Sinisalo 1988, 22. 
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virka täytettiin 20.9.1849, kun senaatti määräsi insinöörimajuri Johan Oldenburgin vir-

kaa toimittavaksi lääninarkkitehdiksi Ouluun.15 Hänet vakinaistettiin vuonna 185216. 

Ruotsalaissyntyinen insinöörimajuri Oldenburg oli opiskellut arkkitehtuuria Tukholman 

taideakatemian lisäksi Tallinnassa. Oldenburg toimi Oulun lääninarkkitehtina vain muu-

tama vuoden kunnes jäi virkavapaalle ja muutti Helsinkiin ilmeisesti vuonna 1860. Ol-

denburgin suunnittelemia tiedossa olevia töitä on jäljellä silloisen Oulun läänin alueella 

noin kahdeksan kappaletta.17 

 

Rakennushallinto koki seuraavan muutoksen 1800-luvun puolivälin jälkeen samaan ai-

kaan muun hallinnon kanssa Keisari Aleksanteri II:n käynnistämän taloudellisten- ja si-

vistyksellisen uudistusohjelman myötä. Intendentinkonttorin organisaatiota uudistet-

tiin ja sen nimi muutettiin Yleisten rakennusten ylihallitukseksi vuonna 1865. Esikuvan 

toimi jälleen hieman aiemmin uudistettu Ruotsin yli-intendentinviraston ohjesääntö. 

Lääninrakennuskonttorien olemassa olo vakiinnutettiin läänien pääkaupungeissa (lu-

kuun ottamatta Uuttamaata ja Hämettä, joiden asioita hoitivat ylihallituksen ensim-

mäiset arkkitehdit Helsingistä). Ylihallituksen toimiala määriteltiin tarkemmin suh-

teessa valtion omistamiin rakennuksiin sekä uuden kunnallishallinnon18 alaisiin hank-

keisiin. Lääninarkkitehdit olivat uudistuksesta lähtien pelkästään Yleisten rakennusten 

ylihallituksen ylitirehtöörin alaisia, sillä heidän varsinainen virkansa oli siellä toisena tai 

kolmantena arkkitehtina, mutta sijoituspaikkana läänien pääkaupungit. Lääninkonduk-

töörien virat lakkautettiin uudistuksen yhteydessä.19 

 

Yleisten rakennusten ylihallituksena johtajana eli ylitirehtöörinä jatkoi Lohrmann. Hä-

nen johtajakautensa olikin pisin rakennushallinnossa 1800-luvulla sillä seuraavat johta-

jat ehtivät olla viroissaan parhaimmillaan vain hieman yli kymmenen vuotta kerral-

laan.20  

 

                                                           
15 Sinisalo 1988, 23, 33. 
16 Sinisalo 1988, 33; Järventaus 1967, 285–286; Järventaus 1967a, 301. 
17 Järventaus 1967b, 291, 293–294; Puranen 1967, 489; Teppo 1978, 3; Sinisalo 1988, 25. 
18 6.2.1865 asetus maaseudun kunnallishallinnosta. 
19 Halila 1967, 50, 52–54, 56. Hanski 2011, 35. 
20 Halila 1967, 57–58. Hanski 2011, 365. 
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Suunnittelutöiden työnjako oli jonkin aikaa epäselvä ylihallituksen ja lääninrakennus-

konttorien välillä, johtuen varmasti osittain yrityksestä hoitaa Uudenmaan ja Hämeen 

asioita ylihallituksesta käsin. Lääninrakennuskonttorien johtajien asemaa pyrittiin ko-

hentamaan vuonna 1866 kehottamalla läänien kuvernöörejä kääntymään ensin heidän 

puoleensa ja vasta sitten lähettämään kunnalliset ja yksityiset rakennushankkeet yli-

hallitukselle hyväksyttäviksi.21 Lääninarkkitehtien päätehtävänä oli vuotuisten korjaus-

ehdotusten laadinta ja korjausten ohjaus ja valvonta, sekä pienien valtion rakennus-

hankkeiden ohjaus ja valvonta. Heidän tehtävänään oli myös seurakuntien ja kuntien 

rakennustöiden tarkastus ja niistä lausuminen. Lääninrakennuskonttorien merkitys 

kasvoi koko ajan ja lopulta korjaus- ja rakennushankkeet siirtyivät kokonaan niille.22 

 

1800-luvun lopussa rakennushallinto teki aiempaa tiiviimpää yhteistyö muiden valtion 

laitosten kanssa. Julkinen rakennustoiminta laajeni ja monipuolistui koko ajan. Raken-

nushallinto ei ollut myötämielinen muiden laitosten omien arkkitehtien virkojen perus-

tamiseen, sen sijaan yleisten rakennusten ylihallitus määräsi omia arkkitehtejaan tar-

peen mukaan erikoistumaan. Erikoistumisaloja olivat muun muassa luotsiasema- ja 

majakkarakennukset, sairaalarakentaminen sekä vankila- ja kasarmirakennukset. Ra-

kennustekniikan kehitys ja muun muassa keskuslämmitysjärjestelmien ja sähkölaittei-

den yleistymisen myötä yleisten rakennusten ylihallitukseen perustettiin ensimmäinen 

insinöörin virka suunnittelemaan ja valvomaan tekniikkaan liittyviä asioita.23 

 

Vuonna 1848 perustetuista lääninrakennuskonttorien viroista osa oli täyttämättä pit-

källe 1860-luvun puolelle asti, ja viimeisenä täytettiin Mikkelin lääninarkkitehdin virka 

1866.24 Oulun lääninarkkitehdin viran täyttäminen aiheutti huolta 1900-luvun alussa. 

Ylihallituksen virkamiehet tuntuivat mieluummin jättäytyvän virastaan kuin ottavan 

laajan Oulun läänin vastuualueekseen. Helpottaakseen työsarkaa Oulussa ylihallitus 

siirsi Kajaanin kihlakunnan Kuopion lääninrakennuskonttorin hoidettavaksi vuonna 

                                                           
21 Halila 1967, 60. Hanski 2011, 35. 
22 Halila 1967, 62, 68–69. 
23 Halila 1967, 70–72. 
24 Hanski 2011, 34. 
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1910. Rekrytointiongelmia oli muissakin lääneissä 1900-luvun alussa. Yli puolet esi-

miesten viroista oli täyttämättä 1920-luvun lopulla. Tärkeimpänä syynä oli palkkojen 

pienuus suhteessa muihin valtion virastoihin ja yksityiseen sektoriin.25 

 

Lääninrakennuskonttorien aika päättyi vuonna 1936, jolloin valtioneuvosto antoi ase-

tuksen valtion rakennushallinnosta. Suunnittelu- ja rakennusosastoihin jaetun uuden 

Rakennushallituksen alaisuuteen perustettiin viisi huoneenrakennuspiiriä26. Piiriarkki-

tehdin lisäksi niissä työskentelivät vakituisesti piirirakennusmestari ja kassanhoitaja.27 

  

                                                           
25 Halila 1967, 42–43, 75, 101–103.  
26 Muut nimet: Oulun piirirakennustoimisto (1971–1991), Oulun rakennuspiiri (1992–1995), Valtion kiin-
teistölaitos (1995–2000), Senaatti-kiinteistöt (2001-). 
27 Halila 1967, 116–117. 
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1. OULUN LÄÄNINRAKENNUSKONTTORI VUOSINA 1855–1867 

 

 

1.1. Lääninrakennuskonttorin henkilöstö 

 

Vuonna 1848 perustettujen lääninrakennuskonttoreiden rekrytointi tehtiin huolelli-

sesti. Intendentti Lohrmann antoi kaikista virkojen hakijoista lausunnon sekä teki esi-

tyksen ehdokkaiden valitsemiseksi kenraalikuvernöörille. Prosessi kesti lähes vuoden ja 

silti vain kaksi ensimmäisistä lääninarkkitehdeista nimitettiin suoraan virkaansa Uuden-

maan ja Vaasan lääneihin. Kaksi muuta hakijaa nimitettiin koeajalle Ouluun ja Viipuriin, 

koska intendentti Lohrmannin mukaan muita täysin päteviä hakijoita virkoihin ei ollut. 

Lääninkonduktöörien rekrytointi aloitettiin yhtä aikaa lääninarkkitehtien kanssa, mutta 

varsinaiset nimitykset tehtiin vasta vuonna 1853. Konduktööriehdokkaat otettiin en-

siksi oppilaiksi intendentinkonttoriin.28 

 

Lääninarkkitehdit 

Oulun läänin ensimmäinen lääninarkkitehti oli Johan Oldenburg (1797–1861). Hänet ni-

mitettiin 20.9.1849 virkaa toimittavaksi (vt.) lääninarkkitehdiksi koeajalle ja vakinaistet-

tiin vuonna 185229. Ruotsin laivastossa insinööriupseerina pitkään ollut Oldenburg oli 

yksi Lohrmannin epäpätevinä pitämistä hakijoista, vaikka tämä hakemuksessaan oli 

tuonut esiin arkkitehtuurin ja tekniikan alan toimeksiantojaan. Oldenburg toimi Oulun 

lääninarkkitehtina vain muutama vuoden kunnes sairastui ja jäi virkavapaalle.30 

Toiseksi Oulun lääninarkkitehdiksi tuli Ludvig Isak Lindqvist. Hänet nimitettiin virkaa 

toimittavaksi lääninarkkitehdiksi vuonna 1855. Pohjanmaalla Uudessakaarlepyyssä 

vuonna 1827 syntynyt Lindqvist oli kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1847. Lindqvist hy-

väksyttiin Intendentinkonttorin oppilaaksi intendentti Lohrmannin aikana vuonna 1849 

ja suoritti siellä arkkitehdin tutkinnon. Hän toimi vuosina 1853–1854 Turun ja Porin 

                                                           
28 Sinisalo 1988, 28–31, 33, 52. 
29 Sinisalo 1988, 33; Järventaus 1967, 285–286; Järventaus 1967a, 301. 
30 Järventaus 1967b, 291, 293–294; Puranen 1967, 489; Teppo 1978, 3; Sinisalo 1988, 25. 
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lääninrakennuskonttorin vt. konduktöörinä arkkitehti Georg Theodor Chiewitzin alai-

suudessa.31  

 

Chiewitz oli ruotsalainen arkkitehti, jota pidetään Intendentinkonttorin ohella yhtenä 

merkittävimpänä 1800-luvun puolivälin arkkitehtien kouluttajana Suomessa. Läänin-

arkkitehdin työn ohella Chiewitzin yksityistoimisto oli menestyksekäs ja hänellä oli vuo-

sien saatossa useita oppilaita ja apulaisia. Niin sanotussa ”Chiewitzin akatemiassa” Tu-

russa ovat opiskelleet Lindqvistin lisäksi muun muassa arkkitehdit Julius Basilier, F. W. 

Lüchou, Theodor Decker, Frans Sjöström ja Theodor Höijer sekä ruotsalainen P. E. Sun-

dius. Lindqvist, Basilier ja Lüchou olivat sittemmin kaikki Oulun lääninarkkitehteja.32 

 

L.I. Lindqvist vakinaistettiin vuonna 1855 Turun ja Porin läänin lääninkonduktööriksi, 

mutta jo samana vuonna hän otti vastaan Oulun läänin vt. lääninarkkitehdin tehtä-

vän.33 Hän hoiti Oulun lääninrakennuskonttoria yli viisi vuotta virkaa toimittavan, en-

nen kuin Oldenburg haki ja sai eron virastaan. Lindqvist vakinaistettiin kesällä 1861. Or-

ganisaatiomuutoksen myötä Lindqvistin nimitettiin joulukuussa 1865 Oulun lääninra-

kennuskonttorin päälliköksi.34 

 

Vakinaisena viranhoitajan Ludvig Lindqvist viihtyi Oulussa lähes seitsemän vuotta kun-

nes hänet valittiin 28.1.1868 Yleisten rakennusten ylihallituksen ensimmäiseksi arkki-

tehdiksi. Ensimmäinen arkkitehti oli samalla Uudenmaan läänin rakennuskonttorin esi-

mies. Lindqvist ylennettiin Yleisten rakennusten ylihallituksen yliarkkitehdiksi vuonna 

1875 ja vihdoin ylitirehtööriksi 11.5.1882. Lindqvist erosi virastaan marraskuussa 1887 

ja kuoli vuonna 1894 Helsingissä.35 

 

                                                           
31 Kuvernöörinkanslia vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 14.12.1856. Oulun lääninrakennustoimiston ar-
kisto (OLRA) Ea:1. Oulun maakunta-arkisto (OMA); Järventaus 1967b, 287. 
32 Valanto 2003/2015, elektr. dokumentti; Järventaus 1967a, 326; Järventaus 1967b, 286–287; Sinisalo 
1988, 67. 
33 Kotivuori 2005a, elektr. dokumentti. 
34 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 9.9.1861; Intendentti Lohrmann Oulun lääninrakennuskontto-
rin päällikkö Lindqvistille 22.1.1866. OLRA Ea:1 OMA; Sinisalo 1988, 69; Puranen 1967, 472; Kotivuori 
2005a, elektr. dokumentti. 
35 Puranen 1967, 472; Halila 1967, 61; Kotivuori 2005a, elektr. dokumentti. 

http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3637/
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3400/
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Toisin kuin monet Intendentinkonttorin nuoremmat arkkitehdit ja oppilaat Lindqvist ei 

opiskellut arkkitehtuuria tai rakennustekniikkaa ulkomaisissa oppilaitoksissa. Muiden 

tapaan hän kuitenkin teki vuosina 1863, 1867 ja 1868 opintomatkoja Tanskaan, Sak-

saan, Ruotsiin ja Sveitsiin. Ensimmäisen kerran Lindqvist oli lähdössä vuoden mittai-

selle opintomatkalle vuonna 1859, mutta joutui luopumaan aikeesta, koska ei saanut 

anomaansa matka-avustusta. Matkan hän olisi saanut tehdä palkallisena, mutta ei kat-

sonut sen riittävän perheen elättämisen lisäksi matkustamiseen.36 Tätä matkaa varten 

hänelle oli jo järjestetty sijainen Intendentinkonttorista.37 Vuonna 1863 Lindqvist sai 

Kenraalikuvernööriltä hyväksynnän kolmen kuukauden virkavapaudelle, mutta sijaista 

ei myönnetty. Matkakohteesta ei ole tietoa, mutta kuvernöörille osoittamassaan kir-

jeessä Lindqvist mainitsi aikovansa käydä kylpemässä suolameressä. Kirjeenvaihdon 

perusteella Lindqvist oli poissa Oulusta lähes puoli vuotta, heinäkuusta joulukuuhun.38 

 

Opintomatkoja ulkomaille pidettiin IK:ssa ja ylihallituksessa ensiarvoisen tärkeänä 

osana arkkitehtuurin opintoja sekä vanhemmilla arkkitehdeilla rakennustaiteen yleisen 

kehityksen mukana pysymisen ja ammattitaidon kehittymisen apuna. Suurin osa vi-

rassa olevista arkkitehdeista ja konduktööreistä saivat tehdä opintomatkansa palkalli-

sina ja/tai saivat matka-avustusta valtionhallinnolta.39 

 

Intendentinkonttorin suosimat oppilaiden ja virkamiesten opintomatkat heijastuivat 

Lindqvistin viranhoitoon myös silloin, kun hän itse ei matkustanut. Keväällä 1862 Lind-

qvist pyysi Intendentiltä konduktöörin sijaista tulevalle kesälle. Intendentti ilmoitti 

seikkaperäisessä kirjeessään, että on mahdotonta vastata välittömästi pyyntöön, koska 

intendentinkonttorin henkilökunta on erittäin korkeassa arvossa verrattuna tavalliseen 

tilanteeseen: Vt. ensimmäinen konduktööri Dallström ja vt. kolmas konduktööri 

Mellgrén sekä ylimääräiset oppilaat Granholm ja Ascholm olivat opintomatkalla ulko-

                                                           
36 L. Lindqvist intendentille 12.5.1859. OLRA Da:1. OMA; Kotivuori 2005a, elektr. dokumentti; Sinisalo 
1988, 64, 85. 
37 Kenraalikuvernööri Intendentille 16./28.4.1859 (kopio); Intendentti vt. lääninarkkitehdille 6.5.1859. 
OLRA Ea:1. OMA. 
38 Kuvernöörinkanslia lääninarkkitehti Lindqvistille 12.6.1863. OLRA Ea:1; Intendentti lääninarkkitehdille 
21.12.1863. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 7.3.1863 (nro7). OLRA Da:1. OMA. 
39 Kotivuori 2005a, elektr. dokumentti; Sinisalo 1988, 60–61, 85. 
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mailla. Kolmas konduktööri Östermann johti Haminan kadettikoulun rakentamista. Yli-

määräinen konduktööri Öhmann hoiti arkkitehdin virkaa Kuopion läänissä. Toinen kon-

duktööri Boman ja sihteeri johtivat konttorin suunnittelemia korjaus- ja muutostöitä 

Keisarillisessa palatsissa ja yleisessä sairaalassa ja sen jälkeen Senaatintalon korjausta. 

Täten jäljelle jäävät Intendentinkonttorin ylimääräinen konduktööri Trapp ja oppilas 

Åberg olivat poissuljettu, koska Söderskärin ja Hangon majakoiden rakennustyöt oli 

tarkoitus tehdä Intendentinkonttorin johdolla samana kesänä. Näille kuuluivat myös 

katselmusmatkat ja useat isot suunnitteluprojektit.40 

 

Lindqvist lähti syyskuussa 1867 opintomatkalle yhdessä vt. vankilatarkastaja, asessori 

Adolf Grotenfeltin kanssa. Matkan tarkoituksena oli kerätä tietoa eri paikkojen van-

keinhoidon organisaatioista ja hallinnosta.41 Tämän matkan jälkeen Lindqvist muutti 

ilmeisesti suoraan matkalta palattuaan Helsinkiin vuonna 1868. Oulun lääninarkkiteh-

din virka jäi pariksi vuodeksi vakinaisesti täyttämättä.42 Lääninrakennuskonttorin ei kui-

tenkaan jäänyt ilman virkamiestä, sillä heti syyskuussa 1867 virkaa toimittavana esi-

miehenä aloitti Yleisten rakennusten ylihallituksen ylimääräinen arkkitehti Julius Basi-

lier (1834–1905). Basilier oli Lindqvistin tapaan ollut Turussa Chiewitzin oppilaana. Va-

kinaiseksi viranhoitajaksi Ouluun nimitettiin vuonna 1870 F.F.W. Lüchou (1837–1884). 

Basilier palasi Ouluun vuonna 1885 ja toimi Oulun lääninrakennuskonttorin esimiehenä 

vuoteen 1894 asti.43  

 

Lindqvistin merkittävimmät suunnittelukohteet Oulun läänissä ovat Oulun lääninvan-

kila vuodelta 1882 ja Oulun lääninhallituksen talo vuodelta 1887, jälkimmäinen yh-

dessä Jac Ahrenbergin kanssa, joka oli tuolloin ylihallituksessa ensimmäisenä arkkiteh-

tina. Molemmat on suunniteltu Lindqvistin ollessa Yleisten rakennusten ylihallituksen 

                                                           
40 Intendentti lääninarkkitehti Lindqvistille 31.5.1862. OLRA Ea:1. OMA. 
41 L. Lindqvist yleisten rakennusten ylihallitukselle 13.7.1867. OLRA Da:1. OMA. 
42 Kotivuori 2005a, elektr. dokumentti; Edelfelt lääninarkkitehti Lindqvistille 8.8.1867. OLRA Ea:1. OMA; 
Järventaus 1967b, 288. 
43 Lääninkanslia vt. lääninarkkitehti Basilierille 7.9.1857. OLRA Ea:1. OMA; Puranen 1967, 476, 486; Sini-
salo 1988, 68–69; Teppo 1978, 2, 5, 9. 
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ylitirehtöörinä. Myöhemmällä urallaan ylitirehtöörinä Lindqvist tuli tunnetuksi erityi-

sesti vankilarakennusten suunnittelijana ja niiden tyyppipiirustusten luojana.44 Lind-

qvist teki koko uransa valtion rakennushallinnon palveluksessa. Ura oli selkeästi nousu-

johteinen ja hän nousi 33 vuodessa Intendentinkonttorin oppilaasta ylitirehtööriksi. 

 

Lääninkonduktööri 

Oulun lääninkonduktöörinä toimi vuosina 1853–1857 Emil Valentin Stening. Kokkolassa 

vuonna 1829 syntynyt Stening hyväksyttiin intendentinkonttorin oppilaaksi heti 

vuonna 1848, kun sinne ryhdyttiin ottamaan oppilaita koulutettavaksi vastaperustet-

tuihin lääninvirkoihin. Ouluun hänet nimitettiin aluksi virkaa toimittavaksi lääninkon-

duktööriksi ja vakinaistettiin vasta vuonna 1855. Häntä ei kuitenkaan katsottu päte-

väksi hoitamaan lääninarkkitehdin virkaa vaan Oldenburgin sijaiseksi valittiin Lindqvist, 

joka oli aloittanut intendentinkonttorin oppilaana vuotta myöhemmin ja vt. lääninkon-

duktöörinä Turussa samaan aikaan Steningin kanssa. Stening erosi virastaan jo kahden 

vuoden kuluttua ja kuoli naimattomana vuonna 1861. Steningin erottua Oulun läänin-

rakennuskonttoriin ei enää palkattu uutta konduktööriä.45  

 

Lääninarkkitehdin viranhoitajan ja lääninkonduktöörin lisäksi Oulun lääninrakennus-

konttorissa ei tiettävästi ole työskennellyt muuta henkilöstöä.46 Konduktöörikin on 

mainittu vuosien 1855–1867 virkakirjeissä ainoastaan pari kertaa. Avustavien tehtävien 

lisäksi lääninkonduktööri laati myös pienempiä uudisrakennussuunnitelmia47. 

 

Oulun lääninrakennustoimiston henkilöresurssit olivat käytännössä vuosina 1855–1857 

samat kuin esimerkiksi Turun ja Porin tai Viipurin lääneissä. Työtehtävien suhteellisen 

vähäisyyden ansiosta voi olettaa resurssien olleen hyvinkin riittävät. Ilmeisesti mitään 

akuutteja työkohteita ei ollut myöskään vuonna 1859, kun Lindqvist sai luvan opinto-

matkalleen ilman, että lääniin nimitettiin sijainen. Steningin erottua Lindqvist joutui 

hoitamaan koko läänin suunnittelutyöt ja katselmusmatkat yksin.  

                                                           
44 Järventaus 1967b, 288; Puranen 1967, 474; Hanski 2011, 65. 
45 Kotivuori 2005b, elektr. dokumentti; Puranen 1967, 495; Sinisalo 1988, 44, 48, 69. 
46 Sinisalo 1988, 67–68. 
47 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 2.9.1856. OLRA Da:1. OMA. 
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Vuonna 1860 Lindqvist lähetti intendentille luettelon Oulussa hoitamistaan työtehtä-

vistä. Lindqvistin käydessä Helsingissä intendentti oli mahdollisesti kyseenalaistanut 

lääninarkkitehdin tarpeellisuuden Oulun läänissä, ihmetellyt kiireellisten toimeksianto-

jen viivästymistä ja muutoin vähätellyt työmäärää. Lindqvist totesi monen suunnitel-

man pysähtyneen senaattiin, koska intendentti itse oli lykännyt niiden toteutusta. Kol-

masosan suunnittelutöistä hän sanoi siirretyn Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitukselle48 

ja loppuosan tulleen toteutetuksi hänen valvonnassaan. Kirjeen lopuksi Lindqvist toivoi 

intendentin tarkastelevan luetteloa ymmärtäen suunnittelutöiden runsauden. Lind-

qvist itse koki hukkuvansa töihin.49 Tarkastelujakson loppupuolella toimeksiantojen 

määrä pikkuhiljaa kasvoi ja Lindqvist pyysi muutamaan otteeseen lisätyövoimaa erityi-

sesti kesäajan suurten korjaustyömaiden vuoksi, mutta ilmeisesti senaatti ja ylihallitus 

edelleen kokivat yhden henkilön riittävän hoitamaan koko lääniä. Määrärahojen puute 

oli myös rajoittava tekijä. 

 

 

1.2. Lääninarkkitehdin ja -konduktöörin palkka ja muut korvaukset 

 

Lääninvirkojen perustamisasetuksen mukaan lääninarkkitehdin vuosipalkka oli 600 ho-

pearuplaa50 ja pöytärahat51 300 hopearuplaa. Lääninkonduktöörin palkaksi määrättiin 

200 ja pöytärahoiksi 100 hopearuplaa. Virkaa toimittavalle lääninarkkitehdille ei kui-

tenkaan maksettu täyttä palkkaa vaan se oli yhteensä 600 hopearuplaa vuodessa, mikä 

oli puolet vakinaisen lääninarkkitehdin palkasta lisättynä pöytärahoilla. Samoin mää-

räytyi vt. lääninkonduktöörin palkka 200 hopearuplaksi.52  

 

                                                           
48 Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus (1860–1887) Ylihallitukselle keskitettiin vesistö-, satama-, rautatie- 
ja lennätinlinjatyöt sekä osa tienrakennustöistä. Tielaitoksen virstanpylväät. Elektroninen aineisto. 
www.tiehallinto.fi. 
49 L. Lindqvist intendentille 31.10.1860. OLRA Da:1. OMA. 
50 Vuoden 1848 600 hopearuplaa vastaava rahamäärä on nykyrahassa noin 13 240,00 Euroa. Rahamu-
seo. Rahanarvolaskuri. www.rahamuseo.fi. 
51 Pöytärahat = edustusrahat. Määräraha, joka kuului joidenkin ylempien virkamiesten palkkaetuihin, 
jotta he voisivat edustaa ateriakutsuilla. Ks. esim. Tietosanakirja 1909. Elektr. aineisto.  
52 Sinisalo 1988, 22, 31, 38, 46. 
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Intendentinkonttorin virkamiesten palkat olivat vaatimattomammat kuin monen muun 

valtion virkamiehen. Myös taksat erilaisista suunnittelutöistä olivat varsin alhaiset. 

1800-luvun alussa yksikerroksisen kivirakennuksen suunnitelma maksoi kahdeksan ho-

pearuplaa ja saman kokoisen puurakennuksen viisi hopearuplaa. Arkkitehdin työtä ei 

arvostettu kovin korkealle. 1800-luvun puolivälissä, kun intendenttikonttorin konduk-

töörien vuosipalkka oli 600–800 ruplaa, oli Postihallituksen postitirehtöörin vuosi-

palkka yli 2600 ruplaa. 1860-luvulta organisaatiomuutoksen jälkeen ylihallituksen kol-

mannen arkkitehdin, joka siis oli myös Oulun lääninrakennuskonttori esimiehen viralli-

nen virkanimike, vuosipalkka oli 2400 markkaa.53 

 

Virkojen hoitaminen vuosikausia puolella palkalla johti helposti taloudellisiin vaikeuk-

siin, minkä vuoksi Oldenburgin pyysi vakinaistamistaan täydelle palkalle jo vuonna 

1851. Lindqvist anoi sekä vuonna 1858 että 1860 palkankorotukseksi täyttämättä ol-

leen lääninkonduktöörin viran palkkiota. Lääninarkkitehdin oli ajateltu saavan lisätuloja 

yksityisten suunnittelutehtävien avulla. Tämä ei kuitenkaan toteutunut Oulun läänissä, 

missä rakentaminen oli huomattavasti vähäisempää kuin eteläisessä Suomessa. Esi-

merkiksi Turun, Hämeen ja Vaasan lääninarkkitehtien yksityiset toimeksiannot olivat 

niin runsaita, että heillä oli myös useita oppilaita avustamassa yksityistoimistossaan.54 

 

Toimeksiantoja koskevat palkkiot olivat Oulussakin esillä muutamaan otteeseen. Jo Ol-

denburgin aikana kuvernööri oli toukokuussa 1855 lähettämällään kirjeellä täsmentä-

nyt tälle millaisiin korvauksiin lääninarkkitehti oli oikeutettu ja millaisiin ei. Keisarilli-

selta senaatilta 17.4.1855 saadussa kirjeessä oli annettu ymmärtää, että koska läänin-

arkkitehtien virat oli nimenomaan perustettu kunnallisten rakennusten piirustusten ja 

ehdotusten laatimista varten sekä näitä rakennuksia koskevien katselmusten ja töiden 

tarkastusten tekemistä varten, ei arkkitehdilla ollut oikeutta periä näistä töistä erillistä 

korvausta. Sen sijaan lääninarkkitehti oli oikeutettu saamaan korvauksen katselmus-

matkojen kyytimaksuista ja päivärahat edellyttäen, että ne tehtiin mahdollisimman tar-

koituksenmukaisesti ja samalla suunnalla olevat kohteet samalla matkalla tarkastaen. 

                                                           
53 Vuoden 1867 2400 markkaa vastaava määrä nykyrahassa on 9805 euroa. Rahamuseo. Rahanarvolas-
kuri. www.rahamuseo.fi; Halila 1967, 23, 66; Hanski 2011, 37. 
54 Sinisalo 1988, 48, 67–68; Ludvig Lindqvist intendentti Lohrmannille 2.10.1858; L. Lindqvist intenden-
tille 31.10.1860. OLRA Da:1. OMA. 
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Seurakunnat maksoivat omien kohteidensa katselmusmatkat, kuvernöörin toimeksi an-

tamat matkat korvasi lääninhallitus tai Keisarillinen senaatti.55 Tämä kirje oli jostain 

syystä ainoa Oldenburgin ajalta säilynyt saapunut virkakirje Oulun läänin rakennustoi-

miston arkistossa. 

 

Uuden vt. lääninarkkitehdin lähettämä toinen virkakirje joulukuussa 1855 oli osoitettu 

kuvernöörille ja koskee Lindqvistin matkaa Turusta Ouluun. Matka uuteen virkaan Tu-

run lääninkonduktööristä Oulun lääninarkkitehdiksi kesti kolmen hevosen kyydillä eli 

troikalla kymmenen päivää, ja maksoi 79 hopearuplaa ja 21 kopeekkaa.56 Tämä oli yli 

kymmenen prosenttia tulevan vt. lääninarkkitehdin palkasta, niinpä Lindqvist lähettikin 

laskun matkasta kuvernöörille.  

 

Lindqvist sai mahdollisesti jo ennen vakinaistamistaan täyden palkan, sillä vuonna 1859 

Intendentti Lohrmann tiedusteli, kuinka Lindqvist aikoi tulla toimeen aikomansa vuo-

den mittaisen virkavapauden ajan silloisten palkkaetujen eli 633 hopearuplan 33 ja 1/3 

kopeekan turvin.57 Joko palkka oli noussut tai Lindqvist sai henkilökohtaisen palkka-

edun ennen vakinaistamistaan, sillä hänhän hoiti Oulun lääninrakennuskonttoria yksin 

konduktööri Stening erottua vuonna 1857. 

 

Oulun lääninrakennustoimiston arkistossa vuosilta 1855–1867 olevien asiakirjojen pe-

rusteella ei selviä, missä lääninrakennuskonttori sijaitsi kaupungissa. Yksi mahdollisuus 

olisi ollut samassa rakennuksessa lääninhallituksen ja kuvernöörinkanslian kanssa, 

mutta lääninhallituksella ei ollut omaa toimitaloa eikä kuvernöörilläkään omaa resi-

denssiä, vaan ne olivat vuokratiloissa vuosikymmeniä. Lääninsairaala oli sijoitettu 

vuonna 1833 Polttimosaarella (nyk. Lasaretinsaarella) sijainneeseen entiseen viinan-

polttimoon, joka oli toiminut maaherran residenssinä.58 Lisäksi kuvernöörinkansliasta 

                                                           
55 Kuvernööri lääninarkkitehti Oldenburgille 14.5.1855. OLRA Ea:1. OMA. 
56 V.t. Lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 31.12.1855. OLRA Da:1. OMA. 
57 Intendentti vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 13.9.1858. OLRA Ea:1. OMA. 
58 Hautala 1975, 336. 
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lähetetyt kirjeet tulivat lääninrakennuskonttoriin osoitemerkintöjen perusteella ilmei-

sesti postitse tai lähetin välittämänä, eikä niitä välttämättä ollut kirjattu saapuneiksi sa-

malle päivälle kuin ne oli lähetetty.59 

 

Lääninarkkitehdille myönnettiin vuosittain määräraha lääninrakennuskonttorin menoja 

varten. Määrärahan suuruudesta ei ole säilynyt dokumentteja lääninrakennustoimis-

ton arkistossa lukuun ottamatta vuotta 1867, jolloin viransijaisena toiminut Basilier tie-

dusteli vuokrarahoja ylihallitukselta. Ylitirehtööri kertoi vastauksessaan Oulun lääninra-

kennuskonttorille varatun menoihin 160 markkaa60 vuotta kohti. Basilieriä kehotettiin 

tiedustelemaan konttorin päälliköltä Lindqvistiltä osuutta varoista, joka kattaa viransi-

jaisuusajan.61  

 

Määrärahat eivät aina kattaneet lääninrakennustoimistojen kuluja ja tulivat ainakin al-

kuvuosina jälkikäteen. LYBECKIN mukaan Turun ja Porin lääninarkkitehti Chiewitz jou-

tui käyttämään omia varojaan 70 ruplaa vuokratessaan ja kalustaessaan rakennuskont-

toriaan vuonna 1853. Hän anoi kuluja korvattavaksi ja vuotuista määrärahaa käytettä-

väksi. Määräraha myönnettiinkin, mutta 40 ruplan suuruisena kirjoitus- ja piirustusväli-

neiden hankintaa varten, mikä Lybeckin arvion mukaan ei riittänyt kaikkiin toimiston 

kuluihin vaan Chiewitz joutui edelleen käyttämään omia varojaan viraston kuluihin. Tu-

run konttorin toimitilat sijaitsivat Chiewitzin oman asunnon yhteydessä. Mahdollista 

on, että Oulunkin lääninrakennuskonttori sijaitsi lääninarkkitehdin oman asunnon yh-

teydessä. Varsinkin sen jälkeen, kun Lindqvist jäi yksin hoitamaan toimistoa vuonna 

1857.62 

 

Palkkaus- ja palkkioasiat olivat Intendentinkonttorin ja ylihallituksenkin aikaan jo tär-

keitä virkamiesten viihtyvyyden ja toimeentulon osalta. Varsinkin pohjoisessa, missä 

lisäansioiden saaminen yksityisten asiakkaiden suunnittelutehtävistä oli vähäistä, koet-

tiin pitkät viransijaisuudet puolella palkalla vaikeiksi. Joskus jopa pelkkä muuttomatka 

                                                           
59 OLRA Ea:1. OMA. 
60 160 markkaa on nykyrahassa noin 653,70 Euroa. Rahamuseo. Rahanarvolaskuri. www.rahamuseo.fi. 
61 Edelfelt ylimääräinen arkkitehti Basilierille 2.9.1867. OLRA Ea:1. OMA. 
62 Lybeck 1992, 13–14. 
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saattoi velkaannuttaa uuden viranhoitajan. Pitkät tarkastusmatkat eivät kuitenkaan ra-

sittaneet lääninarkkitehdin ja -konduktöörin taloutta, vaan niistä he saivat kulujen mu-

kaisen korvauksen. 

 

 

1.3. Kirjeenvaihto ja yhteistyökumppanit 

 

Oulun lääninrakennustoimiston arkistossa oli vuosilta 1855–1867 211 saapunutta ja 

259 lähtenyttä virkakirjettä. Vuodelta 1855 oli kuitenkin säilynyt vain kaksi saapunutta 

ja kaksi lähtenyttä kirjettä, joten kuvaa vuoden 1855 kirjeenvaihdon laajuudesta ja työ-

tehtävistä ei niiden perusteella voinut muodostaa. Saapuneet kirjeet jaottelin lähettä-

jän perusteella Oulun läänin kuvernööriltä tai hänen kansliastaan saapuneisiin, Yleisten 

rakennusten intendentinkonttorista/ylihallituksesta saapuneisiin sekä muilta lähettä-

jiltä saapuneisiin kirjeisiin. 

 

Saapuneiden kirjeiden määrä näytti kasvaneen maltillisesti vuoden 1856 kahdestakym-

menestä kirjeestä vuoden 1867 kolmeenkymmeneenneljään kirjeeseen (ks. Taulukko 

1). Kasvu sijoittui kuitenkin ajanjakson kahdelle viimeiselle vuodelle, jolloin ryhmän 

”muut” lähettämien kirjeiden määrä kymmenkertaistui aiempiin vuosiin nähden. 

Muuna aikana saapuneiden kirjeiden määrä oli 20 tai alle. Lähetettyjen kirjeiden määrä 

kasvoi selkeämmin alkuvuosien 1856 kuudestatoista ja 1857 yhdestätoista kirjeestä 

vuoden 1867 neljäänkymmeneenneljään kirjeeseen (Taulukko 2). Lähetetyissä kirjeis-

säkin oli havaittavissa kahtena viimeisenä vuotena selkeä hyppäys ryhmän ”muut” 

osalta parista vuosittaisesta kirjeestä 18 ja 12 kirjeeseen. Kokonaisuutena lähetettyjen 

kirjeiden määrä kasvoi hieman tasaisemmin, sillä yli kahteenkymmeneen kirjeeseen 

päästiin jo vuonna 1862. 
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Vuosi 

Lähettäjä 

Yhteensä Kuvernööri 
IK /  

Ylihallitus Muut 

12/1855 2   2 

1856 19 1  20 

1857 15 1 1 17 

1858 6 4 1 11 

1859 19 1 1 21 

1860 9  1 10 

1861 16   16 

1862 15 1  16 

1863 7 1  8 

1864 18  1 19 

1865 2   2 

1866 11 13 11 35 

1867 10 10 14 34 

yhteensä: 151 23 23 211 

Taulukko 1: Saapuneet virkakirjeet vuosina 1855–1867.63 

 

Vuosi 

Vastaanottaja 

Yhteensä 

Kirjeisiin sisältyvät 
kustannusarviot, 
lausunnot, ym. Kuvernööri 

IK /  
Ylihallitus Muut 

12/1855 2   2  

1856 15 1  16 16 

1857 10  1 11 17 

1858 9 2  11 11 

1859 7 1  8 5 

1860 14 1 1 16 11 

1861 20   20 16 

1862 20 2  22 8 

1863 9 1 2 12 3 

1864 25 1 3 29 18 

1865 20  2 22 13 

1866 17 11 18 46 25 

1867 22 10 12 44 21 

Yhteensä 190 21 37 259 164 

Taulukko 2: Lähteneet virkakirjeet ja muut asiakirjat vuosina 1855–1867.64 

 

                                                           
63OLRA Ea:1. OMA. 
64OLRA Da:1. OMA. 
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Lybeckin selvityksen mukaan Turun ja Porin lääninrakennuskonttorista lähteneitä kir-

jeitä oli 43 vuonna 1860 ja 160 vuonna 1867. Saapuneita kirjeitä oli vastaavasti 47 

vuonna 1866 ja 108 vuonna 1867. Volyymi oli selvästi isompi kuin pohjoisen harvaan 

asutulla alueella. Kuten Turussa myös Oulussa oli havaittavissa vuoden 1865 organisaa-

tiouudistuksen vaikutus ja Yleisten rakennusten ylihallituksen aseman vahvistuminen 

suhteessa lääninrakennuskonttoreihin. Molemmissa kirjeiden määrät keskusvirastoon 

ja sieltä maakuntaan lisääntyivät selvästi.65 Vuoden 1865 jälkeen Oulun lääninraken-

nuskonttoriin Ylihallituksesta saapuneet ja sinne lähteneet kirjeet lisääntyivät vuosita-

solla parista tai nollasta reiluun kymmeneen vuotta kohti. 

 

Sekä saapuneiden että lähteneiden kirjeiden määrässä oli havaittavissa notkahdus 

vuonna 1863. Asia kuitenkin selittyi Lindqvistin heinäkuusta joulukuuhun tekemällä ul-

komaan opintomatkalla66. Lääninrakennustoimistoon ei palkattu tuona aikana sijaista, 

joka olisi tehtävistä vastannut. Toinen notkahdus saapuneiden kirjeiden määrässä oli 

vuonna 1865, jolta arkistossa oli säilynyt vain kaksi kirjettä. Tälle ei tutkittujen asiakir-

jojen perusteella löytynyt selitystä. Ilmeisesti asiakirjat ovat vain kadonneet, sillä lähte-

neitä kirjeitä on kuitenkin yli kaksikymmentä. 

 

Vuoteen 1865 asti lääninarkkitehdin tärkein yhteistyökumppani oli läänin maaherra eli 

kuvernööri. Lindqvistin aikana Oulun läänissä oli kaksi kuvernööriä. Alexander Lavonius 

(1802–1875) oli kuvernöörinä vuodet 1849–1862 ja Georg von Alfthan (1828–1896) 

vuosina 1862–1873.67 Virka-asioiden kirjeenvaihto oli käytännössä lääninarkkitehdin ja 

kuvernöörin välistä vuoropuhelua. IK/Ylihallituksen ja muiden suuntaan vuositasolla 

kulki yksi tai kaksi kirjettä suuntaansa tai joinain vuosina ei yhtään. Kuvernööri lähetti 

lääninarkkitehdille toimeksiantoja joko omasta tai häntä lähestyneiden tahojen aloit-

teesta. Toimeksiannon koskivat katselmuksia, korjaussuunnitelmia, kustannusarvioiden 

laatimista sekä korjaus- että uudisrakennuskohteista sekä lausuntojen laatimista. Lää-

ninarkkitehti lähetti kuvernöörille saatekirjeen kera pyydettyjä suunnitelmia ja kustan-

nusarvioita, lausuntoja, katselmuspöytäkirjoja ja matkalaskuja. Pääpaino oli valtion 

                                                           
65 Lybeck 1992, 15, 34. 
66 Ks. sivu 15. 
67 Hautala 1975, 76–77; Hautala 1976, 330; Väliporras 1975, 14. 
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omistamien kiinteistöjen korjaussuunnittelussa ja kustannusarvioiden laatimisessa. Ku-

vernööri välitti myös Keisarillisen senaatin antamat tehtävät ja toimitti senaatin pää-

täntävaltaan kuuluvat suunnitelmat ja kustannusarviot eteenpäin todennäköisesti 

kommenteillaan varustettuna.68 

 

Ylihallituksen kanssa käyty kirjeenvaihto vuosina 1856–1865 koski pääasiassa muita 

kuin varsinaisia rakentamiseen liittyviä asioita. Mukana oli muun muassa tiedoksi lähe-

tettyjä asetuksia, Krimin sodan muistomitalien saatekirje sekä äänestyspyyntö inten-

dentinkonttorin ja lääninrakennuskonttoreiden virkamiesten palkka- ja eläkeasioita 

hoitavan rahoituslaitoksen hallituksen vaaliin.69 Lääninarkkitehdin välityksellä pyrittiin 

levittämään rakennusalaa koskevia laki- ja säädösmuutoksiakin. Lindqvistiä pyydettiin 

keväällä 1862 tiedottamaan paikkakunnallaan tarkoituksenmukaisen yksinkertaisesti 

muurareille ja nuohoojille uudet tarkemmat säännöt tulisijojen hormeista ja niiden 

puhdistamisesta. Tiedottamistoimista pyydettiin myös lähettämään selostus Intenden-

tinkonttoriin, jotta sieltä voitiin tiedottaa edelleen senaatille tiedotuksen toteutumi-

sesta.70 

 

Organisaatiouudistuksen jälkeen vuosina 1866 ja 1867 kirjeenvaihto käsitteli suunnil-

leen puoleksi yksittäisiä korjauskohteita ja niille myönnettäviä varoja ja puoleksi Ylihal-

lituksen ohjeita selvitysten ja luetteloiden laatimisesta valtion omistamista rakennuk-

sista ja sekä tulevien vuosien korjaustarpeiden kartoitusta.71 

 

Lääninarkkitehdille saapuneiden kirjeiden joukossa oli tutkimusajalta ainoastaan kolme 

suomenkielellä kirjoitettua kirjettä. Ensimmäisen oli lähettänyt toukokuussa 1864 lää-

nin kilstuvan (velkavankila) vahtimestari Pehr Niemelä.72 Niemelä ei ollut tietoinen ku-

vernöörin asemasta lääninarkkitehdin esimiehenä tai halusi muuten edistää asiaansa 

                                                           
68 OLRA Ea:1 ja Da:1. OMA. 
69 Yli-intendentti lääninarkkitehti Lindqvistille 16.7.1857. OLRA Ea:1. OMA; Intendentti vt. lääninarkki-
tehti Lindqvistille 15.2.1858. OLRA Ea:1. OMA; Intendentti vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 6.3.1858. 
OLRA Ea.1. OMA. 
70 Intendentti lääninarkkitehti Lindqvistille 21.3.1862. OLRA Ea:1. OMA. 
71 OLRA Ea:1. OMA. 
72 Oulun velkavankilan vahtimestari Niemelä lääninarkkitehdille 14.5.1864. OLRA Ea:1. OMA. 
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ottamalla yhteyttä suoraan Lindqvistiin. Ilmeisesti tämä lähetti kirjeen kuitenkin edel-

leen kuvernöörille, joka palautti sen kehottaen lääninarkkitehtia suorittamaan katsel-

muksen velkavankilassa ja laatimaan kustannusarvion tarvittavista korjaustöistä.73 

 

 

Kuva 1: Pehr Niemelän kirje 14.5.1864.74 

 

Kaksi muuta suomenkielistä kirjettä olivat vuodelta 1867 ja niiden lähettäjänä oli rouva 

Ebba Rosendahl Porista. Kirjeet koskivat lääninmaanmittauskonttoriin ja lääninkanslian 

arkistoon tilattuja uunin kaakeleita.75 Venäjänkielisiä kirjeitä tutkimusajalta oli yksi ja 

sekin oli osoitettu kuvernöörille, mutta lähetetty lääninarkkitehdille tiedoksi korjausten 

suunnittelua varten. Kirje koski Tornion kasarmilla sotilaspäällystön toimesta pidettyä 

tulisijojen katselmusta ja niiden korjaustarvetta.76 

 

                                                           
73 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 27.6.1864. OLRA Ea:1. OMA. 
74 Oulun velkavankilan vahtimestari Niemelä lääninarkkitehdille 14.5.1864. OLRA Ea:1. OMA. 
75 E. Rosendahl lääninarkkitehti Lindqvistille 18.6.1867 ja 9.7.1867. OLRA Ea:1. OMA. 
76 Majuri Titoff kuvernöörille 17./29.8.1866. OLRA Ea:1. OMA. 
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Muut yhteistyökumppanit, joiden kanssa Lindqvist kävi kirjeenvaihtoa, olivat yksittäisiä 

tapauksia vuosien 1856–65 aikana. Joukossa olivat muun muassa Kalajoen ja Kemin 

kruununvoudit. Vuosien 1866 ja 1867 huomattavasti lisääntynyt kirjeenvaihto ryhmän 

”muut” kanssa koostuu melko pitkälti kahdesta yksittäisestä aiheesta, jotka koskivat 

Lindqvistin Helsingistä tilaamaa kuparikattilaa ja yllä mainittuja Porista tilattuja uu-

nikaakeleita. Ensimmäisen perille saapuminen viivästyi myöhäisen ajankohdan vuoksi. 

Purjehduskausi loppui kesken toimituksen ja tavaran eteenpäin saaminen maitse vaati 

runsaasti kirjeenvaihtoa eri toimittajien kesken. Jälkimmäisessä tilauksessa toimitettiin 

osittain väärää tavaraa, minkä vuoksi palautus ja asian selvittely vaati useita tiedonan-

toja.77 

 

Oulun lääninrakennuskonttorin virka-asiat hoidettiin pitkälti kirjeenvaihdon varassa 

sekä Oulun sisällä että ympäri läänin ja eteläiseen Suomen. Uutta tekniikkaakin toki 

hyödynnettiin kiireellisissä asioissa. Lääninarkkitehti sai Helsingistä kirjeen huhtikuussa 

1867 vastauksena lennättimellä lähettämäänsä tarjouspyyntöön lämmityslaitteista. 

Oulun lennätinkonttori oli aloittanut toimintansa vuonna 186078. 

 

 

Kuva 2: Oulun lääninrakennuskonttorin sinetti.79 

 

                                                           
77 OLRA EA:1. OMA. 
78 D. Fraser lääninarkkitehti Lindqvistille 8.4.1867. OLRA Ea:1. OMA; Hautala 1976. 71. 
79 Oulun lääninrakennuskonttori sai oman sinetin vuonna 1866 käytettäväksi virallisessa kirjeenvaih-
dossa. Sinetti saapui Ylitirehtööri Lohrmannin saatekirjeen kanssa. Ylitirehtööri Lohrmann Oulun läänin-
rakennuskonttorin vt. päällikkö Lindqvistille 9.2.1866. OLRA Ea:1. OMA. 
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Lääninrakennuskonttorin asema läänin kuvernöörin alaisuudessa ilmeni pelkästään eri 

lähettäjien ja vastaanottajien kirjeiden määrää tarkasteltaessa. Rakennushallinnon or-

ganisaatiouudistukseen asti Lindqvist kävi kirjeenvaihtoa lähes pelkästään läänin ku-

vernöörin kanssa. Vasta rakennushallinnon organisaatiomuutoksen jälkeen keskusvi-

rasto pystyi merkittävästi vaikuttamaan siihen, mitkä kohteet ja työtehtävät olivat etu-

sijalla lääninrakennuskonttorissa. Asianosaiset puhuttelivat kirjeissä toisiaan nykykäy-

täntöön verrattuna erityisen kohteliaasti. Asioita ”anottiin” ja ”pyydettiin” ”nöyrim-

mästi”. Kirjeen vastaanottajaa puhuteltaessa mainittiin kaikki arvonimet. Vaikka kirjoi-

tustapa ja asioiden esilletuominen kirjallisesti erosi nykyisestä kirjakielestä, kirjeen-

vaihto esittäytyi kaiken kaikkiaan hyvin asiapitoisena, turhia rönsyjä ei ollut. 
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2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 

 

 

2.1. Uudisrakennussuunnitelmat 

 

Lindqvistin Oulun lääninrakennuskonttorissa laatimista uudisrakennussuunnitelmista 

määrällisesti suurin osa koski siltoja, kirkkoja, makasiineja ja varuskuntarakennuksia. 

Myös muita liikenteeseen ja infrastruktuuriin kuuluvia sekä yksittäisten erityiskohtei-

den suunnittelutehtäviä oli. Siltasuunnitelmat olivat Lindqvistin Oulussa olon alussa 

merkittävässä osassa hänen tehtäväkentässään. Tosin ei ole varmaa toteutettiinko 

niistä yhtäkään. Lindqvist laati siltasuunnitelmia ilmeisen varmalla kädellä, mikä lienee 

johtunut hänen Turussa saamastaan opista. Lääninarkkitehti Chiewitz laati samoihin 

aikoihin yli kymmenen siltasuunnitelmaa.80 

 

Sillat 

Oulun lääninrakennuskonttorin arkistossa säilynyt ensimmäinen kirje oli vuodelta 1855 

vt. lääninarkkitehdilta läänin kuvernöörille lähetettyjen piirustusten ja kustannusehdo-

tuksen saatekirje, joka liittyy Oulujoen ylittävään maakunnalliseen81 ponttonisiltaan. 

Lindqvist esitti suunnitelmanaan yhdeksän ponttonin ja rantalaiturit käsittävän sillan 

rakentamiseksi Laanilan tilan ja Nokkalan torpan maille. Sillan kokonaiskustannusehdo-

tukseksi esitettiin 4700 ruplaa.82 Oulujoen ylittävää siltaa koskevat ensimmäiset suun-

nitelmat oli laadittu jo 1820-luvulla, mutta rahoitusta sillan rakentamiseen oli vaikea 

saada.83 

 

                                                           
80 Lybeck 1992, 24. 
81 Ilmaisulla ”Provisionell brygga” tarkoitetaan ilmeisesti rakennuskaaren mukaan läänin maanomistajien 
rahoittamaa siltaa. Rakennuskaari on osa Ruotsin, johon kuului myös Suomi, vuoden 1734 lakia. Se on 
edelleen osittain voimassa Suomessa ja Ruotsissa, vaikka sen merkitys on vähäinen sitä korvaavien mui-
den lakien vuoksi. 
82 4700 ruplaa = noin 85 000 euroa. Rahamuseo. Rahanarvolaskuri. www.rahamuseo.fi; L.I. Lindqvist ku-
vernöörille 20.12.1855. OLRA Da:1. OMA. 
83 Hautala 1975, 130–133. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_1734_laki
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Lindqvist jatkoi Oulujoen ylittävän siltasuunnitelman parissa useamman vuoden, vaikka 

siltojen suunnittelu ei varsinaisesti kuulunut lääninarkkitehdin toimenkuvaan.84 Hä-

nellä oli käytössään Insinöörikapteeni L. Forsténin 30.11.1854 laatima ehdotus kustan-

nusarvioineen (32 587 ruplaa) ja materiaaliluetteloineen.85 Lindqvist teki kuvernöörin 

toimeksiannosta katselmuksen Lasaretin saareen ympäristössä, johon siltaa suunnitel-

tiin, ja laati sen johdosta muistiinpanot 23.8.1856, joissa otti kantaa rakentamisolosuh-

teisiin ja olemassa oleviin suunnitelmiin ja esitti parannusehdotuksia.86  

 

Katselmuksen perusteella Lindqvist laati oman suunnitelmansa ja kustannusehdotuk-

sensa (41000 + 15299,40 ruplaa) sillan rakentamiseksi Lasaretinsaaresta Merikosken 

yli.87 Asia nytkähti eteenpäin vasta parin vuoden jälkeen, kun Lindqvistin ja insinööri, 

yliluutnantti Standertsköldin suunnitelmat oli lähetetty hyväksyttäväksi senaattiin. JÄR-

VENTAUKSEN näkemyksen mukaan siltasuunnitelma osoitti huomattavaa teknistä tai-

toa tuon ajan arkkitehdille, jolla ei ollut erityistä rakennusteknistä koulutusta. Hän piti 

suunnitelman edistyksellisyyttä seurauksena Lindqvistin työskentelystä Turussa sillan-

rakennustaidostaan tunnetun Chiewitzin alaisena.88 Oulun lääninrakennuskonttorin 

kirjeenvaihdon perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Lindqvist ei täysin yksin laatinut 

siltasuunnitelmaa vaan hän teki yhteistyötä yliluutnantti Standertsköldin kanssa, jolla 

sotilashenkilönä mahdollisesti oli insinöörikoulutusta. 

 

Kuvernööri pyysi vuonna 1858 Lindqvistiä tekemään mittaukset ja tarkennetut suunni-

telmat sekä materiaali- ja kustannusehdotuksen kiviarkuille rakennettavasta sillasta 

Oulujoen joenhaaran yli.89 Suunnitelman mukainen tie suoraan Lasaretinsaaren yli 

edellytti myös miettimään, miten lääninsairaalan puutarha ja paikat mahdollisille uu-

sille sairaalarakennuksille järjestettäisiin.90 

 

                                                           
84 L.I. Lindqvist vt. kuvernöörille 4.2.1858. OLRA Da:1. OMA. 
85 Löjtnant Forsténs förslag 30.11.1854. OLRA Da:1. OMA. 
86 Anmärkringar förande brobyggnad öfver Uleåelf invid Uleåborg stad. L.I. Lindqvist 23.8.1856. OLRA 
Da:1. OMA. 
87 L. Lindqvist 19.9.1856. OLRA Da:1. OMA. 
88 Järventaus 1967b, 287; Kuvernööri Lindqvistille 6.4.1858. OLRA Ea:1. OMA. 
89 Kuvernööri Lindqvistille 6.4.1858. OLRA Ea:1. OMA. 
90 Kuvernööri Lindqvistille 3.5.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
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Sillanrakennus yleisin varoin ei edistynyt vaikka tarve oli tunnustettu. Sillan rakennusta 

varten perustettiin satulaseppä Elias Reisin johdolla yhtiö, joka tilasi suunnitelmat Lind-

qvistiltä. Tämä yritys ei edennyt ja seuraavaksi Oulun kaupunki yritti toteuttaa siltaa 

Reisin suunnitelman avulla. Kun asia ei edelleenkään saanut valtionjohdon hyväksyntää 

ja sillanrakennus ei päässyt käyntiin, Lindqvist joutui Reisin lailla erimielisyyksiin kau-

pungin johdon kanssa hänelle maksetun aiheettoman pidetyn suunnittelupalkkion 

vuoksi. Loppujen lopuksi ensimmäiset koko Oulujoen ylittävät sillat valmistuivat vasta 

vuonna 1869 Lasaretinsaaren ja Laanilan sijaan Pokkitörmältä Toivonniemeen, eivätkä 

Lindqvistin suunnitelmat koskaan toteutuneet.91 

 

Myös vuoden 1856 ensimmäiset asiakirjat koskevat maakunnallisia siltasuunnitelmia. 

Lindqvistiltä tilattiin Oulun ja Tornion kaupunkien välillä kulkevan maantien käytön su-

juvoittamiseksi suunniteltujen väliaikaisten pukkisiltojen (Iijoen, Kuivajoen, Simojoen ja 

Raumonjoen ylittävät sillat) kustannusarviot rakennusmestari Strömbergin laatimien 

piirustusten ja materiaaliehdotusten perusteella.92 Lindqvist laati ensimmäisenä kus-

tannusarviot Kiiminkijoen ja Iijoen ylittävistä silloista. Kiiminkijoen sillalle Rakennus-

mestari Strömberg oli esittänyt kaksi eri vaihtoehtoa Törmälän tilan läheisyyteen. Toi-

nen saaren eteläpuolinen silta olisi 175 kyynärää93 pitkä ja toinen saaren pohjoispuo-

lella 290 kyynärää pitkä. Näiden lisäksi vt. lääninarkkitehti laati oman vaihtoehtoisen 

suunnitelmansa siirrettävälle hirsistä tehdylle sillalle, joka sijoitettaisiin silloiseen ylitys-

paikkaan proomun tilalle.94  

 

Niin ikään Rakennusmestari Strömbergin suunnitelmien mukaan on laadittu kustan-

nusehdotus kahteen Iijoen ylittävään maakunnalliseen siltaan. Suunnitelman mukaan 

toinen, 275 kyynärän pituinen silta rakennettaisiin Illinhaaran yli pappilan lähelle ja toi-

nen, 480 kyynärän pituinen silta Wenäjänkarin yli lohipatojen väliin. Illinhaaran sillan 

kustannuksiksi Lindqvist arvioi 1005 ruplaa 41 kopeekkaa ja toisen 2976 ruplaa. Käy-

tössä olevan proomun tilalle rakennettavan siirrettävän sillan kustannusehdotukseksi 

                                                           
91 L. Lindqvist kuvernöörille 15.1.1863; L. Lindqvist Tie- ja vesirakennuslaitoksen ylihallitukselle 
10.5.1863. OLRA Da:1. OMA; Hautala 1976, 3-6. 
92 L.I. Lindqvist vt. kuvernöörille 4.2.1858. OLRA Da:1. OMA. 
93 1 kyynärä = 59,3 cm. Flink 2004. Elektroninen aineisto. www.nba.fi. 
94 Kostnadsförslag till Pudas och Ijo elfvar 3.1.1856. OLRA Da:1. OMA. 
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on laskettu 1900 hopearuplaa. Nämä Oulu-Tornio maantien siltasuunnitelmat jäivät to-

teutumatta rahoituksen puuttumisen ja vielä vahvasti merenkulkuun nojautuvien kau-

pan ja kulkuyhteyksien vuoksi.95 

 

Vuonna 1858 Kuvernööri määräsi Linqvistin uudelleen tekemään tulevan syksynä, jol-

loin vesistöt ovat matalimmillaan, katselmukset joet ylittävillä lauttapaikoilla Haukipu-

taalla, Kuivaniemessä, Simossa ja Raumolla sekä huolellisesti tutkimaan ja suunnittele-

maan mistä ja miten olisi mahdollista rakentaa helpoiten ja halvimmat pysyvät sillat 

mainittujen jokien ylitse.96 Suunnittelu venyi kuitenkin useamman vuoden ajalle. Simo-

jen ylittävän sillan suunnitelma valmistui keväällä 1859, Raumojoen tammikuussa 1860 

sekä Kuivajoen sillan elokuussa 1860.97 Alatornion pitäjänmiehet eivät kuitenkaan ol-

leet heti tyytyväisiä Raumon- eli Liakanjoen siltasuunnitelmaan, vaan Lindqvist joutui 

matkustamaan uudelleen paikkakunnalle uuden siltapaikan tutkimista varten vuonna 

1861.98 Uutta siltasuunnitelmaa Kiiminkijoelle asiakirjojen joukossa ei ollut.  

 

Merenkulku 

Yksi Lindqvistin pitkäaikaisimmista projekteista Oulun läänissä liittyi merenkulkuun ja 

Hailuodon Marjaniemen luotsi- ja majakka-asemaan. Toisin kuin Turussa Luotsi- ja ma-

jakkalaitoksen rakennustyöt työllistivät Oulussa jo 1850-luvulla, jolloin Hailuotoon ra-

kennettiin sekä merimerkkejä, aallonmurtaja että luotsitupa. LYBECKIN mukaan Turun 

lääninrakennuskonttori osallistui majakoiden ja muun merenkulkuun liittyvän raken-

nuskannan suunnitteluun enenevässä määrin vasta 1860-luvun lopulta.99 

 

Senaatti oli päättänyt vastata vuonna 1857 Oulun kauppayhtiön anomukseen Ahve-

nanmaan saariston ja Perämeren Suomenpuoleisen rannikon turvallisuuden paranta-

miseksi rakentamalla uusia majakoita. Kauppayhtiö oli vaatinut merenkulun turvaa-

                                                           
95 Kostnadsförslag till Pudas och Ijo elfvar 3.1.1856. OLRA Da:1. OMA; Hautala 1975, 131. 
96 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 12.8.1858. OLRA Ea:1. OMA. 
97 L. Lindqvist kuvernöörille 16.3.1859; L. Lindqvist kuvernöörille 14.1.1860; L. Lindqvist kuvernöörille 
25.8.1860. OLRA Da:1. OMA. 
98 L. Lindqvist kuvernöörille 18.1.1861; L. Lindqvist kuvernöörille 10.9.1861. OLRA Da:1. OMA. 
99 Lybeck 1992, 25, 38. 



32 
 

mista rakentamalla majakoita muun muassa Kalajoen Kallankarille ja Marjaniemen kär-

keen Hailuotoon. Senaatti oli antanut Luotsi- ja majakkalaitoksen ylitirehtöörille tehtä-

väksi laadituttaa suunnitelma majakoiden rakentamiseksi Oulun läänissä vt. lääninark-

kitehdin avustuksella. Kuvernööri antoi Lindqvistin tehtäväksi tutkia lähemmin, mitkä 

luodot ja saaret eteläisellä neljänneksellä ja länsirannikolla sopivat merenkulkua palve-

leville majakoille. Asiasta piti antaa täydellinen lausunto ja ehdotus Keisarilliselle Se-

naatille.100 Lindqvist ilmoitti kesällä 1858 tehneensä määrätyn matkan Hailuotoon ja 

Kalajoen Kallankarille yhteistyössä Luotsi- ja majakkalaitoksen ylijohtajan kanssa.101 Ky-

seistä lausuntoa ei kuitenkaan ole Oulun lääninrakennuskonttorin arkistossa vuosien 

1855–67 asiakirjojen joukossa. Avustaessaan Luotsi- ja majakkalaitosta lääninarkkitehti 

osallistui alueensa ja erityisesti Oulun elinkeinoelämän kannalta merkittävään taloudel-

liseen hankkeeseen. 

 

Vuoden 1856 toukokuussa kuvernööri antoi Lindqvistille Luotsi- ja majakkalaitoksen 

ylitirehtöörin vaatimuksesta toimeksiannon laatia Oulun piirin vt. luotsivalvojan kap-

teeni E. Lönnströmin kanssa piirustukset ja kustannusarviot sekä pookia ja majakkava-

loa että uutta luotsien vahtitupaa varten Marjaniemen luotsipaikalle.102 Elokuussa ku-

vernööri totesi urakoitsijan jo saaneen senaatin hyväksymät Oldenburgin laatimat pii-

rustukset. Lindqvist oli tehnyt niihin joitakin parannuksia ja korjauksia ja ilmoitti raken-

nuksen olevan rakenteilla talvella 1857.103 Syys-lokakuussa 1857 ensimmäiset raken-

nustyöt Marjaniemessä olivat valmiit ja kuvernööri pyysi Lindqvistiä tekemään katsel-

mukset saman tien. Marjaniemen kärjen majakan rakensi raahelainen työmies Henrik 

Puskala ja luotsivahtituvan urakoitsija Björnström.104 Erityisiä luotsivahtitupia ryhdyt-

tiin rakentamaan vasta 1800-luvun puolivälissä ja Marjaniemen luotsivahtitupa raken-

nettiin ensimmäisten joukossa.105 

 

                                                           
100 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 27.3.1857. OLRA Ea:1. OMA. 
101 L.I. Lindqvist 21.8.1857. OLRA Da:1. OMA. 
102 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 10.5.1856. OLRA Ea:1. OMA. 
103 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 30.8.1856. OLRA Ea:1; Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuver-
nöörille 25.2.1857. OLRA Da:1. OMA. 
104 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 29.9.1857; OLRA Ea:1. OMA. 
105 Nyman 2009. 9. 
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Jo ennen pookin ja luotsivahtituvan rakentamista Marjaniemeen oli vuonna 1854 suun-

nitteilla aallonmurtaja luotsipaikan venesataman suojaksi. Aallonmurtajan suunnittelu 

jatkui vuonna 1858, kun kuvernööri oli saanut tietää, että venesataman suojaksi tarvit-

tava pato voi olla aiemmin suunniteltua pienempi. Keisarillinen senaatti oli antanut 

Luotsi- ja majakkalaitoksen johtajalle, kontra-amiraali Nordmanille tehtäväksi tutustua 

paikallisiin olosuhteisiin, jotka saattoivat vaikuttaa kyseessä olevaan suunnittelutyö-

hön. Tästä johtuen kuvernööri pyysi Lindqvistiä suunnittelemaan halvemman aallon-

murtajan ja ehdottamaan sille tarvittaessa uutta paikkaa.106 Lindqvist sai tutkimukset 

ja mittaukset valmiiksi loppuvuodesta 1858 ja esitti rakennettavaksi hieman pitemmän 

aallonmurtajan reilut sata metriä aiemmin ehdotetusta paikasta. Hän esitti aallonmur-

tajaa rakennettavaksi hirsisten uppoarkkujen varaan pääasiassa kivestä ja hiekasta ja 

suojattavaksi risukimpuilla ja muilla materiaaleilla, jotka löytyivät läheltä.107 

 

Lindqvistin piirustukset ja kustannusarvio kävivät Tie- ja vesikulkulaitosten johtokun-

nan kautta lausunnolla senaatissa. Lausunnon johdosta kuvernööri pyysi Lindqvistiä lä-

hettämään selvityksen aallonmurtajalle suunnitellun paikan merenpohjasta ja onko 

mahdollista saada riittävän määrä kiviä lähialueelta; sekä tuleeko aallonmurtaja välit-

tömästi haavoittuvaksi avomeren merenkäynnille.108 Lindqvist ilmoitti, että rakennus-

paikan lähistöltä oli saatavissa tarvittavat lohkokivet. Puutavara arkkuihin löytyisi joko 

Virpiniemestä 60 virstan109 päästä tai Matikanniemestä tai Hannuksenniemestä 11 virs-

tan päästä. Merenpohja aiotulla rakentamispaikalla oli tarkempien tutkimusten perus-

teella kiinteää hiekkapohjaa, joka oli noin 30 sylin matkalta rannasta pikkukivien pei-

tossa. Kyseessä oleva patorakennelma tulisi olemaan herkkä avoimelle merenkäynnille 

pohjois- ja länsituulilla.110 Tiedot Lindqvist hankki Hailuodon nimismies Adolf Salowilta, 

joka oli konsultoinut asiassa luotsinvanhin Johan Sipilää.111 

 

                                                           
106 Alf. Stjernwall lääninarkkitehti, majuri Oldenburgille 4.4.1854; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lind-
qvistille 31.10.1857. OLRA Ea:1. OMA. 
107 L. Lindqvist kuvernöörille 3.12.1858. OLRA Da:1. OMA. 
108 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 10.3.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
109 1 virsta = 1066,8 metriä. Flink 2004. www.nba.fi. Elektroninen aineisto. 
110 L. Lindqvist (kuvernöörille?) 15.4.1859. OLRA Da:1. OMA. 
111 Hailuodon nimismies vt. lääninarkkitehti L. Lindqvistille. L. Lindqvist kuvernöörille 15.4.1859. OLRA 
Da:1. OMA. 
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Lindqvist joutui edelleen muokkaamaan aallonmurtajan piirustuksia insinöörijoukkojen 

päällikön, eversti Stjernwallin antamien lausuntojen jälkeen. Lindqvist muutti piirustuk-

sia siten, että reunan tukipilarien pollareita jatkettiin kolmasosalla. Myös rakennelman 

kestävyyttä jään painetta vastaan piti lisätä.112 

 

Piirustusten hyväksymisen yhteydessä senaatti oli suositellut Oulun väylän edustalla 

sijaitsevan Hailuodon Marjaniemen luotsipaikan aallonmurtajan rakennettavaksi Lind-

qvistin ja Tie- ja vesikulkulaitoksen rakennusmestarin johtamana laskutustyönä. Lind-

qvistiä kehotettiin käynnistämään kyseinen työ niin nopeasti kuin mahdollista ja pitä-

mään huolta, että kustannukset eivät nouseet yli 5242 hopearuplan. Aallonmurtajaa 

varten tarvittava puutavara hakattiin kruunun metsästä Iijokivarresta vuonna 1861. 

Lindqvist sopi asiasta metsänhoitaja Brandenin kanssa ja puutavara uitettiin Iijoen suu-

hun ja edelleen Potin satamaan Hailuotoon jo seuraavana kesänä.113 

 

Rakennustyötä varten Lindqvist palkkasi kahdeksan miestä sekä rakennusmestarin Pel-

solta.114 Työmiestensä käyttöön hän pyysi Oulun luotsiosaston päälliköltä Marjaniemen 

luotsipaikan luotseille kuuluvaa kahta asuinrakennusta ja saunaa.115 Kruunun puutava-

ran siirtämiseksi Potin satamasta Marjaniemeen Lindqvist järjesti urakkahuutokaupan 

kuvernöörin viraston edessä 29.11.1861. Ilmoitus huutokaupasta lähettiin Oulunsalon, 

Haukiputaan, Muhoksen ja Kempeleen kirkoille: Kuulutus. Perjantaina 29.11.1861 klo 

11 ilmoitetaan Oulun lääninkonttorilla urakkahuutokaupasta, jossa tulee tarjota kulje-

tus kruunun puutavaralle Hailuodon Potin satamasta Marjaniemen luotsipaikalle116. 

Urakat kilpailutettiin tuolloin huutokaupoilla, jotka pidettiin yleensä lääninhallituksen 

kanslian portailla ja jotka myös kuulutettiin asianomaisen seurakunnan ja sen lähipaik-

kakuntien kirkoissa.117 

 

                                                           
112 L. Lindqvist kuvernöörille 14.6.1860. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 6.7.1860. 
OLRA Ea:1. OMA. 
113 Kuvernöörin kanslia vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 8.2.1861. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
23.4.1861. OLRA Da:1; L. Lindqvist kuvernöörille 18.6.1861. OLRA Da:1. OMA. 
114 L. Lindqvist kuvernöörille 21.11.1861. OLRA Da:1. OMA. 
115 L. Lindqvist Oulun luotsipiirin johtajalle 18.11.1861. OLRA Da:1. OMA. 
116 L. Lindqvist 20.11.1861. OLRA Da:1. OMA. 
117 L. Lindqvist kuvernöörille 18.11.1861. OLRA Da:1. OMA. 
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Hyvin liikkeelle lähteneisiin valmistelutöihin tuli kuitenkin pian viivästys sillä selvisi, 

että Luotsi- ja majakkalaitoksen toimesta oli selvitetty ja mitattu uusi suorempi ja le-

veämpi väylä Keskiniemestä Ouluun. Heräsi epäilys, että Marjaniemi ei tulevaisuudessa 

enää voisi toimia luotsiasemana, jolloin aallonmurtajankin rakentaminen olisi turhaa. 

Kuvernööri käski Lindqvistiä keskeyttämään rakennustyöt välittömästi kunnes toisin il-

moitetaan.118  

 

Pian tuli ilmi myös toinen vastoinkäyminen aallonmurtajan rakennustöille: Potin sata-

maan varastoidut tukit katosivat marraskuun 26.–27. välisenä yönä olleen myrskyn ai-

kana. Lindqvist sekä Hailuodon käskynhaltija Salow, nimismies Erik Kujala ja Jakob 

Tausta tutkivat asiaa paikan päällä Potin satamassa 4.12.1861. Paikalla olivat myös me-

rikadetti Fr. W. Tengström sekä kutsuttuina todistajina rengit Nils Parri ja Johan Hack-

man. Katselmuksessa todettiin, että iiläiset olivat kuljettaneet tukit paikalle ja nosta-

neet maihin. Tilallinen Johan Marken ja nimismies Tausta olivat tapuloineet ne 

14.6.1861 päivätyn sopimuksen mukaisesti. Tukit oli pinottu suurimmaksi osaksi uudel-

leen työmies Holmqvistin ja muiden toimesta sopimuksen mukaan 6.11.1861. Marras-

kuun lopulla onnettomat olosuhteet kuitenkin kohtasivat ja tukit huuhtoutuivat pai-

koiltaan. Ranta ja maa Potissa olivat alavia, mutta paikka, missä tukit olivat, oli kolme 

jalkaa yli keskiveden korkeuden ja 40 syliä rantaviivasta, joten syysmyrsky oli ollut har-

vinaisen voimakas.119 Kruunun omaisuuden katoaminen oli sen verran iso tapaus, että 

Oulun tuomiokunnan tuomari pyysi lääninarkkitehti Lindqvistiä osallistumaan seuraa-

viin käräjiin, jotka pidettiin 21.1.1862 Laanilan virkatalossa sekä selostamaan erityisesti 

sitä, miksi puutavaraa oli säilytetty Potissa.120 

 

Keväällä käräjien jälkeen Lindqvist pyytää kuvernööriä välittämään kadonneesta puuta-

varasta tietoa nimismiehille ja käskynhaltijoille sekä kuulutukset kirkkoihin ympäri ran-

nikkoa Raahen ja Tornion välissä.121 Lindqvist onnistuikin löytämään osan kadonneesta 

puutavarasta, joka oli päätynyt, osittain jään päälle ja osittain maihin ajautuneena, 

                                                           
118 L. Lindqvist kuvernöörille 21.11.1861. OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 
21.11.1861. OLRA Ea:1OMA. 
119 L. Lindqvist, Fr.W. Tengström, Adolf Salow, Erik Kujala, Jakob Tausta 4.12.1861. OLRA Da:1. OMA. 
120 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 9.1.1862. OLRA Ea:1. OMA. 
121 L. Lindqvist kuvernöörille 20.3.1862. OLRA Da:1. OMA. 
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Keskiniemen ja Hietaniemen nokkien väliin 1¾ peninkulman122 laajuudelle.123 Osa ka-

donneesta puutavarasta löytyi vasta keväällä 1863 maihin ajautuneena läheltä Iijokea 

ja Laitakarista.124 

 

Vuoden 1862 kesäkuussa Lindqvistille ilmoitettiin, että uuden väylän mittaukset Marja-

niemen luotsialueella Keskiniemen kärjestä länsi-luodesuuntaan oli saatu päätökseen. 

Vaikka kyseinen väylä oli leveämpi, syvempi ja suorempi ei se syrjäyttänyt Marja-

niemestä tulevaa väylää, koska oli sitä pidempi. Luotsi- ja majakkalaitoksen päällikkö 

oli ilmoittanut, että kaikella todennäköisyydellä Marjaniemen väylää ylläpidettäisiin 

edelleen ja uusi purjehdusväylä Keskiniemestä oli joka tapauksessa perustettu Marja-

niemen luotsiaseman yhteyteen. Luotsipäällikön näkemyksen mukaan aallonmurtajan 

rakentamista tuli jatkaa loppuun asti. Lindqvist ryhtyi ripeästi toimeen ja rakennustyöt 

käynnistettiin uudelleen jo elokuussa 1862.125 Lindqvist kaipasi apua rakennustyön oh-

jaukseen, mutta senaatti ei nähnyt tarpeelliseksi palkata siviili-insinööriä tai ylimää-

räistä konduktööriä avustajaksi Marjaniemen aallonmurtajan rakentamiseen.126 Koko 

työmaan ajan apuvalvojina toimivat kuitenkin kruununnimismies Salow ja luotsinvan-

hin Sipilä.127 Kun aallonmurtajan rakennustyöt jouduttiin talvella keskeyttämään, sen 

rakentamiseen palkatut työmiehet saivat jatkaa luotsirakennusten ja pookin laudoitus- 

ja korjaustöissä.128 

 

Marjaniemen työmaahan liittyen Lindqvist joutui laatimaan selostuksen käräjille toisen 

kerran vuonna 1863, kun Hailuodossa pidätetty kulkumies oli kertonut olleensa töissä 

siellä ja nostaneensa palkkaa ennakkona. Kuvernööri pyysi Lindqvistiltä selvitystä asi-

asta, koska Lindqvist oli kertonut kirjeessään työmaalle palkatuista henkilöistä, jotka 

olivat poistuneet ennen kuin olivat tehneet töitä saamansa ennakkomaksun verran. 

                                                           
122 1 peninkulma = 10 virstaa eli 10,688 kilometriä. 
123 L. Lindqvist kuvernöörille 6.5.1862. OLRA Da:1. OMA. 
124 L. Lindqvist kuvernöörille 2.3.1863. OLRA Da:1. OMA. 
125 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 14.6.1862. OLRA Ea:1; Lindqvist kuvernöörille 24.8.1862. 
OLRA Da:1. OMA. 
126 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 2.10.1862. OLRA Ea:1. OMA. 
127 L. Lindqvist kuvernöörille 28.9.1866. OLRA Da:1. OMA. 
128 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 19.3.1863. OLRA Ea:1. OMA. 



37 
 

Lindqvist lähettämän selostuksen mukaan mainittua kulkumiestä ei oltu palkattu Mar-

janiemeen töihin.129 

 

Hankalan kulkuyhteyden päässä ollut Marjaniemen rakennustyömaa oli vaikea hallita 

ja ohjata eteenpäin. Syrjäisen paikan haastavat luonnonolosuhteet aiheuttivat myös 

omat ongelmansa. Rakennuskustannukset nousivat sekä puutavaran katoamisen että 

aallonmurtajan korottamisen vuoksi melko paljon. Lindqvist joutuikin laatimaan selvi-

tyksiä työmaan kulusta ja rakentamisessa ilmenneistä vaikeuksista ja kustannuksista 

sekä kuvernöörille että senaatille.130 Lindqvist joutui myös pyytämään virka-apua Ou-

lun kihlakunnan kruununvouti G. Slottsbergilta. Utajärveläinen kestikievarinpitäjä A. 

Laitinen oli luvannut toimittaa kruunun laskuun 100 tonnia sementtiä Marjaniemen sa-

tamanrakennukselle hintaan 350 ruplaa ja saanut maksuksi 300 hopearuplaa. Mutta 

rakennusmestari Th. Färdin mukaan Laitinen oli toimittanut vain 81 tonnia. Lindqvistin 

mukaan Laitisen tulisi palauttaa 16,50 ruplaa tai 66 markkaa. Oulun kuvernööri oli vah-

vistanut saatavan, jonka Lindqvist pyysi kruununvoutia perimään velalliselta.131 

 

Keväällä 1864 senaatti määräsi Lindqvistin tekemään katselmuksen piiri-insinööri Fr. 

Granstedin kanssa Marjaniemen aallonmurtajalla jäiden lähdön jälkeen. Tavoitteena oli 

selvittää kuinka aallonmurtaja oli talvesta selvinnyt ja tekemään suunnitelman mahdol-

listen vaurioiden korjaamiseksi.132 Ilmeni, että jäät ja merenkäynti olivat vahingoitta-

neet aallonmurtajaa edellisenä syksynä. Lindqvist lähetti katselmuspöytäkirjan ja kor-

jaussuunnitelmat elokuussa 1864 kuvernöörille. Suunnitelman mukaan aallonmurtajaa 

peittävät luonnonkivet tulisi korvata hakatuilla ja rautahaoilla kiinnitettävillä kiilakivillä, 

jotta aallonmurtaja selviytyisi jäiden paineesta. Kivet kuljetettiin Marjaniemeen talvella 

                                                           
129 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 20.12.1862; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 
1.3.1863. OLRA Ea:1; Lindqvist kuvernöörille 5.5.1863 (nro6). OLRA Da:1. OMA.  
130 L. Lindqvist kuvernöörille 14.1.1864; L. Lindqvist senaattorille(?) 20.1.1864; L. Lindqvist kuvernöörille 
26.6.1865 (nro21). OLRA Da:1. OMA. 
131 L. Lindqvist kuvernöörille 29.2.1864; L. Lindqvist Oulun kihlakunnan kruununvoudille 21.6.1864. OLRA 
Da:1. OMA. 
132 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 6.4.1864; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 30.4.1864. 
OLRA Ea:1. OMA. 
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ja viimein kesäkuussa 1865 Lindqvist ilmoitti kuvernöörille sataman rakennustöiden lo-

pullisesti valmistuneen.133 Tämänkin jälkeen Lindqvist joutui lähettämään työmaan ku-

lusta kuvernöörille lisäselostuksen, jonka kuvernööri lähetti edelleen senaatille hyväk-

syttäväksi.134 

 

Vuoden 1856 alussa Raahen kaupungin maistraatti pyysi kuvernöörin kautta vt. läänin-

arkkitehtia matkustamaan Raaheen ja tutkimaan satamaan johtavan eteläisen väylän 

ruoppaamismahdollisuuksia. Kaupungissa tarvittiin myös silta Maivaperän niemeen, 

jota varten lääninarkkitehdin toivottiin tutkivan sopivaa rakennuspaikkaa. Kuvernööri 

kehotti Lindqvistiä matkustamaan mahdollisimman pian Raaheen ja yhteistyössä 

maistraatin ja paikallisen yleisten töiden tirehtöörin kanssa suunnittelemaan kyseiset 

kohteet.135 Lindqvist laati jo maaliskuussa 1856 suunnitelman ja kustannusehdotuksen 

Raahen satamaan johtavalla väylällä sijaitsevan Majavaperän matalikon ruoppaami-

sesta.136 Samassa yhteydessä hän laati suunnitelman uuden laiturin rakentamiseksi 

Raahen varville.137 

 

Saman vuoden lopulla Lindqvist matkusti uudestaan Raaheen, kun Luotsi- ja majakka-

laitoksen ylitirehtöörin kirjeen ja vt. luotsivalvojan, kapteeni Lönnströmin aloitteesta 

kuvernööri kehotti Lindqvistiä laatimaan piirustukset ja kustannusarvion venesata-

maksi Raahen edustalla sijaitsevan Isokraaselin luotsipaikalle.138 Lindqvist piti katsel-

muksen 29.12.1856 luotsitarkastusmies kapteeni Avellanin läsnä ollessa ja kutsuttujen 

luotsien avustuksella Isokraaselin saarella Raahen edustalla. Luotsinvanhimman esityk-

sen mukaan venesatama pitäisi rakentaa saaren sisäsivulle, missä se olisi paremmassa 

suojassa. Katselmuspöytäkirjassaan Lindqvist esittää Isokraaseliin rakennettavaksi ve-

nesataman lisäksi uusia asuinhuoneita entisen viereen.139 

                                                           
133 T. Granstedt ja L. Lindqvist 17.8.1864; L. Lindqvist kuvernöörille 27.8.1864; L. Lindqvist kuvernöörille 
27.8.1864; L. Lindqvist kuvernöörille 18.9.1866.  OLRA Da:1. OMA. 
134 L. Lindqvist kuvernöörille 18.9.1866; L. Lindqvist kuvernöörille 28.9.1866; L. Lindqvist kuvernöörin 
kanslialle / lääninhallinnolle 23.1.1867. OLRA Da:1; Kuvernöörinkonttori lääninarkkitehti Lindqvistille 
21.2.1867. OLRA Ea:1. OMA. 
135 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 21.1.1856. OLRA Ea:1. OMA. 
136 Vt. lääninarkkitehti L. Lindqvist kuvernöörille 9.3.1856. OLRA Da:1. OMA. 
137 Vt. lääninarkkitehti L. Lindqvist kuvernöörille 3.3.1856. OLRA Da:1. OMA. 
138 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 18.8.1856. OLRA Ea:1. OMA. 
139 Lindqvist 4.3.1857a; Lindqvist 4.3.1857b; Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 4.3.1857. OLRA 
Da:1. OMA. 
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Kirkot ja pappilat 

Merkittävän osan Lindqvistin Oulun vuosien uudisrakennusten suunnittelutöistä muo-

dostivat kirkot ja pappilat. Lindqvist ehti tuona aikana suunnitella kolme kirkkoa: So-

dankylän ja Sievin kirkot sekä Tervolan ison kirkon. Tätä ennen, intendentinkonttorissa 

oppilaana ollessaan hän oli suunnitellut Oulun lääniin Oulunsalon kirkon vuonna 

1852140. Enontekiön Hetan kirkko suunniteltiin ilmeisesti ennen kuin Lindqvist tuli Ou-

luun. Kappalaisen pappilaksi oli hankittu Hetassa sijaitseva Keskitalon kruununtila, 

jonka uudisrakennusten suunnittelu annettiin Lindqvistin tehtäväksi.141 Samoihin aikoi-

hin hän suunnitteli myös Kemin pitäjän (nyk. Keminmaa) Heikkilän kirkkoherran pappi-

laan sekä Inarin kappalaisen virkataloon uudet asuinrakennukset.142 Inarin kappalaisen 

virkatalossa tehdyssä katselmuksessa oli todettu, että olemassa olleiden rakennusten 

huonon kunnon vuoksi niiden korjaaminen olisi kannattamatonta. Kuvernööri pyysi 

Kuopion tuomiokapitulin toiveesta Lindqvistiä laatimaan piirustukset ja kustannusar-

vion uusista rakennuksista Inariin. Kustannusarvion laatimisen helpottamiseksi Inarin 

Lapinmaan kruununnimismies oli laatinut luettelon materiaaleista, jotka olivat paikka-

kunnalta saatavissa.143 

 

Joulukuussa 1855 Kuvernööri antoi Lindqvistille tehtäväksi laatia uuden kustannusar-

vion sekä vaihtoehtoiset piirustukset ja kustannusarvion Sodankylän kirkosta. Alkupe-

räiset suunnitelmat oli tehty intendentinkonttorissa, missä laadittiin ehdotus tiilikir-

kosta kuvernöörin toivoman graniittikirkon sijaan. Urakoitsija seppämestari Björnströ-

min ehdotuksesta Keisarilliselle majesteetille oli esitetty, että kirkko tehtäisiin tiilen si-

jaan graniitista, jota on helposti saatavilla rakennettavan kirkon läheisyydestä. Kirkko-

herra Liljeblad oli myös esittänyt toiveen, että kirkosta tehtäisiin tilavampi, mitä vah-

vistettujen piirustusten mukaan oli tarkoitus tehdä. Asiasta oli lähetetty kirje senaatilta 

                                                           
140 Järventaus 1967b, 294. 
141 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 9.12.1857; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 
30.5.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
142 L.I. Lindqvist 15.3.1858; L. Lindqvist kuvernöörille 10.11.1859. OLRA Da:1. OMA. 
143 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 28.9.1858. OLRA Ea:1. OMA. 
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kuvernöörille 21.7. Uusi, isomman kirkon suunnitelma ei kuitenkaan saanut tulla mer-

kittävästi kalliimmaksi kuin mitä urakoitsija oli tarjonnut. Piirustukset ja kustannusar-

viot Lindqvistin piti toimittaa mahdollisimman pian lääninkonttoriin.144 

 

18.3.1856 Lindqvist lähetti suunnitelmat, materiaaliluettelon ja kustannusehdotukset 

kuvernöörille. Hänen mielestään suunnitelmiin kannatti lisätä myös uusi kellotapuli 

vanhan, huonokuntoisen tilalle. Tiilikirkon kustannusehdotuksen (10800 ruplaa) oli laa-

tinut seppämestari Björnström.145 Kirkko oli suunnitelmien mukaan tarkoitus rakentaa 

40 kyynärää pitkäksi ja 21 kyynärän levyiseksi. Rakennukseen suunniteltiin 820 istuma-

paikkaa ja 100 seisomapaikka. Lindqvist laati kustannusehdotuksen harmaakivestä ra-

kennettavasta kirkosta.146 Tämän jälkeen rakentaminen käynnistettiin varsin pian, sillä 

seppämestari P.C. Björnström ilmoitti syyskuussa 1859 kuvernöörille saaneensa val-

miiksi Sodankylän pitäjän kirkon rakennuksen. Kuvernööri määräsi Lindqvistin matkus-

tamaan paikkakunnalle ja tekemään tarvittavassa järjestyksessä kyseisen kirkkoraken-

nuksen tarkastuksen sekä jättämään urakoitsijalle katselmustodistuksen ja ottamaan 

vastaan rakennusta koskevat piirustukset ja asiakirjat.147 Myöhemmällä virkaurallaan 

Lindqvist suunnitteli ainakin yhden tiilikirkon, vuonna 1880 valmistuneen Jyväskylän 

kaupunkiseurakunnan punatiilisen kirkon.148 

 

Sievin kappeliseurakunnan kirkko oli Lindqvistin ensimmäinen Oulun lääniin suunnitte-

lema puukirkko. Kirkon piirustukset sekä materiaali- ja kustannusehdotus valmistuivat 

heinäkuussa 1858. Kirkossa oli 1370 istumapaikkaa ja 280 seisomapaikkaa sekä mah-

dollisuus rakentaa myöhemmin kaksi lehteriä. Kirkon kustannusarvio oli yhteensä 

10 000 hopearuplaa. Keisarillinen senaatti vahvisti piirustukset 18.1.1859.149 Kuvernöö-

rille lähetetyistä asiakirjoista oli ilmennyt, että Lindqvist oli laskuttanut palkkion piirus-

                                                           
144 Kuvernöörinkanslia vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 14.12.1855. OLRA Ea:1; Vt. lääninarkkitehti L. 
Lindqvist kuvernöörille 18.3.1856. OLRA Da:1. OMA. 
145 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 18.3.1856. OLRA Da:1. OMA. 
146 Sodankylä kyrkoförslag 18.3.1856. OLRA Da:1. OMA. 
147 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 26.9.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
148 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), 2009. www.rky.fi. Elektroninen 
aineisto. 
149 L.I. Lindqvist 10.7.1858. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 14.2.1859. OLRA Ea:1 
OMA. 
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tuksista ja kustannusarviosta, vaikka mitään lisäpalkkiota ei lääninarkkitehdille sopi-

muksen mukaan kuulunut. Kuvernöörinvirasto ilmoitti Lindqvistille, ettei tulevissa toi-

meksiannoissa ole tilaa erikseen laskutetuille palkkioille.150 

 

Lindqvist huolehti tarkkaan suunnittelemiensa uudis- ja korjauskohteiden rakennustöi-

den laadusta. Lindqvist joutui tiedustelemaan maaliskuussa 1860 kuvernööriltä, miksi 

Sievin kirkon hyväksytyt suunnitelmat oli lähetetty seurakunnalle töiden aloittamista 

varten, vaikka häntä ollut pyydetty tekemään katselmusta rakennuspaikalla. Hänen nä-

kemyksensä mukaan suunnitelmat oli laadittu ilman tietoa rakennuspaikan perusta-

misolosuhteista, minkä vuoksi katselmus paikan päällä oli välttämätön. Lindqvist kantoi 

huolta pohjan riittävästä kantavuudesta kirkkoa ja painavia kattorakenteita ajatellen 

sekä erityisesti monimutkaisten kattorakenteiden oikeasta toteutuksesta.151 

 

Kuvernööri pyysi Kalajoen kruununnimismieheltä selvitystä kirkon rakennustöiden vai-

heesta ja puuttuvasta katselmuksesta. Kruununnimismies Fr. von Nandelstadh vastasi 

kuvernöörin tiedusteluun vuoden 1860 syyskuun lopussa ja kertoi kirkonrakennuksen 

alkaneen syyskuun alussa. Ilmoitus rakennustöiden aloittamisesta oli viivästynyt, koska 

nimismies itse oli ollut virkavapaalla. Koska rakennustyötä ei ollut aloitettu keski-

kesällä, kuten aikomus oli ollut, oli Nandelstadh antanut lautamies Matts Rääsiölle teh-

täväksi ilmoittaa hänelle milloin työt aloitetaan. nimismiehen virkavapauden aikana 

apulaisvouti Sandman oli antanut tehtävän ilmoittaa töiden aloittamisesta lukkari E. 

Rivanderille. Tämä oli kuitenkin keskustellut asiasta seurakuntalaisten kanssa, jotka oli-

vat sitten yrittäneet välttyä lääninarkkitehdin vierailulta ja sen matkakustannuksilta. 

Tämän vuoksi Sandman oli tiedottanut asiasta vasta 17.9. vaikka työt oli aloitettu jo 

3.9. Työt olivat kestäneen kaksi viikkoa ja sitten tauonneet jatkuakseen myöhemmin 

syksyllä. Nandelstadh ilmoitti kirkon perustusten olevan jo valmiit sanoin viisi hirsiker-

taa. Nimismies toivoi kirjeessään arkkitehtia tekemään tarvittavan katselmuksen, en-

nekuin työt olisivat edenneet liian pitkälle.152  

 

                                                           
150 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 14.2.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
151 L. Lindqvist kuvernöörille 2.3.1860. OLRA Da:1. OMA. 
152 Nandelstadh kuvernöörille 24.9.1860. OLRA Ea:1. OMA. 
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Kuvernööri määräsi kirjeen saatuaan Lindqvistin matkustamaan Sieviin tarkastamaan 

rakenteilla olevan kirkon perustukset ja muun mahdollisen valmiin työn sekä tarkasta-

maan työmaalle hankitun materiaalin ja lähettämään siitä selostuksen hänelle.153 Lä-

hes tasan vuoden kuluttua kruununnimismies F. von Nandelstadh pyysi kuvernööriä lä-

hettämään lääninarkkitehdin tekemään uuden katselmuksen kirkonrakennustyö-

maalla.154 

 

Samoihin aikoihin Sievin kirkon suunnitelman kanssa Lindqvist sai tehtäväkseen suun-

nitella Tervolan kappeliseurakuntaan puisen ristikirkon, jossa olisi tilaa 4000 henkilölle 

ja samaan yhteyteen rakennettavasta kellotapulista. Kuvernööri välitti Kuopion tuo-

miokapitulilta tulleen suunnittelupyynnön Lindqvistille toukokuussa 1858 ja kehotti 

tätä ottamaan selvää rakennuspaikasta, jolle oli kaksi vaihtoehtoa sekä laatimaan pii-

rustukset, materiaaliehdotuksen ja kustannusarvion katselmuksen myötä valitulle pai-

kalle rakennettavasta kirkosta.155 Lindqvist sai suunnitelman valmiiksi seuraavan vuo-

den kesäkuussa. Lindqvistin suunnittelemaan puukirkkoon oli suunniteltu 1810 henki-

lölle vaikka alkuperäisessä toimeksiannossa oli puhuttu neljästä tuhannesta. Kirkon 

kustannusarvio oli 13 300 ruplaa.156 

 

Toisin kuin Sievin kirkon kohdalla kuvernööri määräsi Lindqvist säännöllisesti tekemään 

katselmuksia Tervolan kirkon rakennustyömaalla. Ensimmäisen kerran Lindqvist piti 

katselmuksen, kun kirkon perustukset ja lattiantäytteet olivat valmiit. Toinen katsel-

muskehotus tuli kun kirkko oli edennyt harjakorkeuteen. Ilmeisesti Tervolan seurakun-

nasta lähetettiin asiaankuuluvat tiedonannot rakennustyön edistymisestä, joiden pe-

rusteella lääninhallinto oli perillä tilanteesta. Tehtyjen töiden tarkastamisen lisäksi ku-

vernööri kehotti Lindqvistiä neuvomaan ja opastamaan rakennusmestaria tulevissa 

töissä sekä lähettämään selostuksen tutkimuksista ja mahdollisista muistutuksista ku-

vernöörin kanslialle.157 

 

                                                           
153 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 5.10.1860. OLRA Ea:1. OMA. 
154 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 9.10.1861. OLRA Ea:1. OMA. 
155 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 3.5.1858. OLRA Ea:1. OMA. 
156 L. Lindqvist 20.5.1860; L. Lindqvist kuvernöörille 5.6.1860. OLRA Da:1. OMA. 
157 Kuvernööri kanslia vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 30.1.1861. OLRA Ea:1. OMA. 
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Kirjeenvaihdosta ja katselmuspöytäkirjoista voi päätellä, että tervolalaiset rakensivat 

kirkon melko pitkälle oman seurakunnan miesten voimin. Ilmeisesti monimutkaiset 

kattorakenteet aiheuttivat ongelmia toteutuksessa, koska kuvernööri pyysi Lindqvistiä 

laatimaan lokakuussa 1861 selvityksen, kuinka mahdolliset virheet voitiin välttää tai 

korjata ja rakentamista jatkaa siten, että kirkosta tulee rakenteiltaan kestävä.158 Ongel-

mia rakennustöissä johtivat siihen, että joulukuussa 1864 tervolalaiset joutuivat pyytä-

mään kuvernööriltä apua kirkon korjaustyön järjestämiseksi ja asiantuntevan raken-

nusmestarin palkkaamiseksi sekä tietoa korjaustyötä varten tarvittavista materiaa-

leista. Kuvernööri välitti tehtävän tapansa mukaan Lindqvistille, joka laati korjaussuun-

nitelman materiaaliluetteloineen tammikuussa 1865 ja esitti korjaustyötä johtamaan 

rakennusmestari J. Karjalahden Haapavedeltä, koska muita kirkkojen rakentamiseen 

tarpeeksi päteviä rakennusmestareita Lindqvist ei tuntenut.159 

 

Kirkkojen suunnittelu- ja korjaustyöt olivat olennainen osa kaikkien lääninrakennus-

konttorien tehtäväkenttää. Olihan yksi lääninrakennuskonttorien perustamisen merkit-

tävimmistä syistä juuri kirkkojen rakennustöiden laadun varmistaminen. Lindqvistin 

1800-luvun puolivälissä suunnittelemien kirkkojen määrä oli melko sama suhteessa Tu-

run lääninrakennuskonttorin kirkkoja koskeneiden toimeksiantojen kanssa. Toisin kuin 

Lindqvist Turussa ei suunniteltu pappiloiden rakennuksia yksittäistä talousrakennusta 

lukuun ottamatta.160 Tämä johtui mahdollisesti siitä, että Lindqvistin suunnittelemat 

Inarin ja Enontekiön pappilarakennukset sijaitsivat pohjoisimmassa Lapissa, jonka seu-

rakunnat olivat riippuvaisia valtion tuesta. 

 

Enontekiöstä tuli kappeliseurakunta vuonna 1856 ja sen keskuspaikaksi määrättiin 

Hetta vuonna 1864. Hetan kirkko valmistui seuraavana vuonna. Kappalaisen pappilaa 

varten hankittiin valtiolle Keskitalon kruunutila, jonka rakennusten suunnittelu annet-

tiin Lindqvistin tehtäväksi vuonna 1857. Sitä varten kruununnimismies C.F. Braxén oli 

laatinut asemapiirroksen ja ehdotuksen tarvittavista rakennuksista pappilaa varten. 

                                                           
158 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 7.10.1861. OLRA Ea:1. OMA. 
159 Kuvernöörinkanslia lääninarkkitehti Lindqvistille 20.12.1864. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
2.1.1865; Lindqvist kuvernöörinkanslialle 10.2.1865. OLRA Da:1. OMA. 
160 Lybeck 1992, 25–27. 
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Suunnitelma tuli kuvernöörin kehotuksesta laatia nimismiehen selonteon avulla.161 

Lindqvistin ja Oldenburgin yhteistyössä laatimat suunnitelmat valmistuivat puolen-

toista vuoden kuluttua. Nimismiehen laatiman kuvauksen perusteella suunnitelmassa 

käytiin huolellisesti läpi tilan olemassa olevat rakennukset ja niiden käyttökelpoisuus 

tulevan pappilan kannalta sekä esitettiin tarvittavat uudisrakennukset (ks. Liite 1).162 

 

Suunnitelmat kävivät hyväksyttävinä tuomiokapitulissa ja yleisten rakennusten ylihalli-

tuksessa. Lausunnon perusteella Lindqvist teki vielä kesällä 1859 joitakin pieniä muu-

toksia suunnitelmiin. Muun muassa navettaa hieman pienennettiin ja pappilan yläker-

taan sisustettiin vinttihuoneita vieraita varten.163 Sekä kirkon että pappilan urakoitsi-

jana toimi seppämestari P. C. Björnström. Kuvernööri määräsi Lindqvistin tekemään 

katselmukset Hetassa huhtikuussa 1864. Katselmuksessa läsnä oli paikkakunnan kap-

palainen pastori Kajanus. Katselmuksessa tutkittiin tähän mennessä tehdyt rakennus-

työt. Kirkko oli kaikin puolin huolellisesti ja esimerkillisesti tehty, jokainen detalji ehdo-

tuksen ja piirustusten mukaisesti. Jotkut osat, esimerkiksi ikkunalasit, oli toteutettu 

kalliimmalla tavalla kuin ehdotuksessa. Sakariston uuni oli tehty kaakelien ja tiilien si-

jaan paikallisesta liuskekivestä ja rapattu. Pappilan rakennukset oli tehty piirustusten 

mukaan.164 

 

Katselmuksen perusteella Lindqvist esitti kirkon tornin alemman osan ja katon vahvis-

tamista sekä ukkosenjohdattimen asentamista. Pappilaan hän esitti kaivon kaivamista 

ja väliseinän rakentamista navettaan. Senaatti hyväksyi Lindqvistin ehdotukset ja val-

tuutti hänet valvomaan lisätöiden toteutuksen.165 Rakennus- ja korjaustyöt valmistui-

vat alkusyksystä 1864. Kuvernööri määräsi Lindqvistin tekemään loppukatselmuksen 

5.9. mennessä. Kirkko oli tuossa vaiheessa vielä laudoittamaton ja siihen tarvittavaa 

                                                           
161 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 9.12.1857. OLRA Ea:1. OMA; RKY 2009, www.rky.fi. Elekt-
roninen aineisto. 
162 L.I. Lindqvist kuvernöörille 17.7.1858; L. Lindqvist heinäkuussa 1858/1859; L.I. Lindqvist kuvernöörille 
17.7.1858. OLRA Da:1. OMA. 
163 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 30.5.1859. OLRA Ea:1; Lindqvist kuvernöörille 30.6.1859. 
OLRA Da:1. OMA. 
164 L. Lindqvist kuvernöörille 9.5.1864. OLRA Da:1. OMA. 
165 Ilman allekirjoitusta, Hetassa 11.4.1864; L. Lindqvist Hetassa 12.4.1864. OLRA Da:1; Kuvernööri lää-
ninarkkitehti Lindqvistille 16.7.1864. OLRA Ea:1. OMA. 
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puutavaraa varten pappilan ulkorakennuksesta varattiin tila kruunun käyttöön, kun 

pappila luovutettiin kappalaiselle.166  

 

Pappilaa kohtasi onnettomuus jo seuraavana kesänä, sillä sen ulkohuonerakennus pa-

loi 17.5.1866. Koska asiassa tehdyissä tutkimuksissa ei voitu osoittaa kenenkään henki-

lön syyksi tulen leviämistä, senaatti määräsi kustannusarvion laadittavaksi uudesta ul-

korakennuksesta palaneen paikalle ja vaurioituneen kaivon korjaamiseksi. Kuvernööri 

pyysi Lindqvistiä laatimaan ehdotuksen uudeksi ulkohuonerakennukseksi. Ehdotuk-

sessa navetta oli suunniteltu kahdeksalle lehmälle eli puolet pienemmäksi kuin palanut 

16 lehmän navetta. Lindqvist totesi käytännön osoittaneen, että edellinen oli liian suuri 

paikkakunta ja ilmasto huomioon ottaen. Tulisija on myös siirretty erilliseen ulkoraken-

nukseen ja suojattu hyvin palovaaralta.167 

 

Vankilat 

Useiden kirkkosuunnitelmien lisäksi vankilat olivat Lindqvistin erikoisalaa. Oulun kruu-

nunvankilan olot olivat 1800-luvun puoliväliin tultaessa koko ajan heikentyneet erityi-

sesti tilanpuutteen vuoksi. Uutta vankilaa suunniteltiin vuosikymmenten ajan. Oulun 

läänin kuvernööri laati vuonna 1849 seikkaperäisen selostuksen keisarille uutta läänin-

vankilaa varten.168 Vihdoin vuonna 1856, kun kenraalikuvernööri Berg oli vieraillut Ou-

lussa, senaatti huomioi Oulun lääninvankilan tungoksen ja epämukavuuden sekä tar-

peen rakentaa kokonaan uusi vankila. Senaatin hyväksynnän jälkeen kuvernööri antoi 

Lindqvistille tehtäväksi suunnitella ja laatia kustannusarvion sopivaan paikkaan raken-

nettavaa uutta läänivankilarakennusta varten tai vaihtoehtoisesti tutkia vanhan läänin-

vankilan muutos- ja laajennusmahdollisuudet.169 

 

                                                           
166 L. Lindqvist Hetassa 20.9.1864. OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 6.9.1864. OLRA 
Ea:1. OMA. 
167 L. Lindqvist yleisten rakennusten ylihallitukselle 22.11.1866. OLRA Da:1 Kuvernööri lääninarkkitehti 
Lindqvistille 29.9.1866. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 27.7.1867. OLRA Da:1. OMA. 
168 Kuvernööri keisarille 31.12.1849. OLRA Ea:1. OMA. 
169 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 18.7.1856; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 
26.9.1856. OLRA Ea:1. OMA. 
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Lindqvist perehtyi seikkaperäisesti olemassa olevaan lääninvankilaan ja sen oloihin. 

Hän sai ehdoksensa ja kustannusarvionsa uutta lääninvankilaa varten valmiiksi tammi-

kuussa 1858. Samassa yhteydessä hän toimitti kuvernöörille kuvauksen vanhasta lää-

ninvankilasta ja sen kunnosta. Hän oli muun muassa huomioinut yksittäisen vangin tar-

vitseman tilan ja totesi sen täysin riittämättömäksi siellä olevalle vankimäärälle. Uuden 

vankilan suunnitelmassa ja kustannusarviossa oli eriteltynä vankilan eri siipien kustan-

nukset sekä siihen liittyvät ulkorakennukset.170  

 

Uuden vankilan rakentaminen kuitenkin lykkääntyi ja Oulussa olleessaan Lindqvist ei 

enää palannut uuden Oulun lääninvankilan suunnitelmiin. Sen sijaan hänet kutsuttiin 

talvella 1865–66 Helsinkiin Yleisten rakennusten ylihallitukseen avustamaan ja laati-

maan useiden kruununvankiloiden korjaus- ja uudistustöitä. Tuona aikana hän suunnit-

teli muutoksia ainakin Kuopion, Turun, Vaasan ja Viipurin lääninvankiloihin, Luoston 

työsiirtolaan sekä Kajaanin kruununvankilaan. Lääninvankiloiden kanssa työskennelles-

sään Lindqvist oli kirjeenvaihdossa asianomaisten läänien lääninarkkitehteihin muun 

muassa mittauspiirustusten osalta.171 Vuonna 1867 Lindqvist matkusti opintomatkalle, 

jonka kohteina olivat nimenomaan vankilat useissa eri maissa. Oletettavasti Lindqvist 

oli osoittanut ammattitaitonsa ja kiinnostuksensa vankilarakentamiseen ja ylihallitus 

lähetti hänet tämän vuoksi saamaan lisäoppia ulkomaille. Aikanaan Yleisten rakennus-

ten ylitirehtöörinä ollessaan Lindqvist suunnitteli muun muassa Sörnäisten keskusvan-

kilan, Mikkelin lääninvankilan ja vuonna 1884 Oulun uuden lääninvankilan.172 

 

Varuskunnat 

Yksi Oulun läänin merkittävimmistä sotilasrakennuskokonaisuuksista, jonka suunnitte-

luun Lindqvist osallistui, oli Oulun III tarkka-ampujapataljoonan (IIIdje Indelta Finska 

Skarpskytte Bataljon) kasarmialue Heinäpäässä Oulussa. Vuonna 1856 valmistui seppä-

mestari P.C. Björnströmin urakoima leipomorakennus, joka oli ilmeisesti suunniteltu 

                                                           
170 Ks. liite 2; L.I. Lindqvist kuvernöörille 9.1.1858; L.I. Lindqvist 9.1.1858. OLRA Da:1. OMA. 
171 L. Lindqvist Ehrströmille 20.1.1866; L. Lindqvist Viipurin lääninrakennustoimiston esimiehelle von 
Krankille 20.1.1866; L. Lindqvist Vaasan lääninrakennuskonttorin esimiehelle 28.1.1866; L. Lindqvist Tu-
run ja Porin lääninrakennuskonttorin esimiehelle 29.1.1866; L. Lindqvist yliarkkitehti Edelfeltille 
23.6.1866; L. Lindqvist kuvernöörille 29.9.1866. OLRA Da:1. OMA. 
172 L. Lindqvist yleisten rakennusten ylihallitukselle 13.7.1867. OLRA Da:1. OMA; Halila 1967, 70–72; Jär-
ventaus 1967a, 354; Hanski 2011, 46–48, 85. 
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ennen Lindqvistin Ouluun tuloa.173 Kolmannen tarkka-ampujapataljoonan päällikkö 

everstiluutnantti Sandman esitti kuvernöörille toukokuussa 1856 pataljoonansa tarvit-

sevan seuraavat huoneet: pajan, kirvesmiehen työpajan ja vaunuliiterin. Kuvernööri 

pyysi Lindqvistiä laatimaan asemapiirustuksen kasarmialueesta sekä maneesin ja Hei-

nätorin välisestä alueesta ja laatimaan yhteistyössä pataljoonan päällikön kanssa pii-

rustukset ja kustannusarvion tarvittavista rakennuksista sekä suunnittelemaan, miten 

ne parhaiten sijoittuisivat maneesin lähelle.174 

 

Lindqvist toimitti kuvernöörin pyytämät suunnitelmat ja kustannusehdotuksen kesä-

kuussa. Kokonaiskustannus rakennuksille ja niitä ympäröivälle aidalle oli arvioitu 7928 

ruplaksi.175 Vuonna 1861 kasarmialue sai täydennykseksi ruutikellarin, joka oli suunni-

teltu Yleisten rakennusten ylihallituksessa. Lindqvistiä pyydettiin laskemaan uusi kus-

tannusarvio, jossa materiaalit ja työtunnit oli hinnoiteltu Oulussa käytössä olevan hin-

naston mukaisesti.176 Näin meneteltiin useissa uudisrakennuskohteissa, jotka oli suun-

niteltu Helsingissä. 

 

Seppämestari P.C. Björnströmin sai myös ruutikellarin urakoitavakseen. Kuvernööri 

pyysi Lindqvistiä merkitsemään rakennuspaikan urakoitsijan läsnä ollessa. Keisarillinen 

senaatti oli määrännyt, että Lindqvistin piti tarkistaa ja hyväksyä kaikki käytettävä ra-

kennusmateriaali sekä tehdä rakentamisen aikana huolellisia katselmuksia urakoitsijan 

läsnä ollessa.177 Ruutikellarin rakennustyöt valmistuivat syyskuussa 1861 ja kuvernööri 

määräsi Lindqvistin tekemään lopputarkastuksen asianomaisen sotilaskäskynhaltijan 

läsnä ollessa.178 Rakennusten ensimmäiset korjaustyöt tulivat ajankohtaisiksi 1860-lu-

vun puolivälissä, jolloin kasarmialueen kaikkia rakennuksia kunnostettiin joiltain 

osin.179 

 

                                                           
173 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 7.7.1856. OLRA Ea:1. OMA. 
174 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 17.5.1856. OLRA Ea:1. OMA. 
175 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 23.6.1856 (Nro 9). OLRA Da:1. OMA. 
176 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 17.9.1860. OLRA Ea:1. OMA. 
177 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 20.3.1861. OLRA Ea:1. OMA. 
178 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 9.9.1861. OLRA Ea:1. OMA. 
179 L. Lindqvist 25.4.1865; L. Lindqvist Oulun rakennuskomitealle 29.4.1865: L. Lindqvist 8.9.1866. OLRA 
Da:1. OMA. 
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Lindqvist laati vuonna 1858 materiaali- ja kustannusarvion puista kasakkakasarmira-

kennusta, sen käymälää ja ympärysaitta varten. Varsinaisen suunnitelman oli laatinut 

mahdollisesti joku toinen. Kyseisen rakennuksen toteutuksesta ei ole varmuutta, sillä 

nykyisin Oulussa jäljellä oleva vuonna 1860 valmistunut entinen kasakkakasarmi on tii-

lirakennus.180 

 

Viljamakasiinit 

Kolarin ja Turtolan kappeliseurakunnat sekä Rovaniemen, Kemijärven ja Kuolajärven 

pitäjät olivat panneet 1850-luvulla yhteisesti alulle lainajyväkassan perustamisen ja 

saaneet sille Keisarillinen senaatin hyväksynnän. Kemin kihlakunnan kruunuvouti Wal-

lenius oli selvittänyt, ettei sopivia makasiinirakennuksia kassan käytettäväksi ole tar-

jolla kyseisillä paikkakunnilla ja että sellaiset tulisi rakentaa tarkoituksenmukaisten las-

kelmien perusteella. Seurakunnat kääntyivät kuvernöörin puoleen ja pyysivät tätä 

määräämään lääninarkkitehdin laatimaan tarvittavat piirustukset kyseisille makasii-

neille. Kuvernööri antoi Lindqvistille määräyksen laatia niin pian kuin mahdollista ky-

seessä olevat piirustukset erikseen jokaisesta makasiinista. Kolarin ja Kuolajärven seu-

rakunnissa makasiinien tuli vetää 1000 tynnyriä, Turtolassa ja Kemijärvellä molem-

missa 1500 tynnyriä ja Rovaniemen pitäjässä 2000 tynnyriä viljaa. Makasiinit tuli suun-

nitella siten, että rahastot eivät sekoitu ja että ohra ja ruis voidaan varastoida erillään 

tarkoituksenmukaisissa laareissa.181 Syyskuussa 1859 Lindqvist toimitti viimeiset piirus-

tukset Kolarin ja Kuolajärven makasiineista. Kemijärven, Rovaniemen ja Turtolan maka-

siinien piirustukset hän oli toimittanut jo aiemmin.182 

 

Kalajoella, läänin eteläosassa rakennettiin kruunukymmenysaitta valtion veroviljojen 

säilyttämiseksi. Alkuperäiset piirustukset laati rakennusmestari Karjalahti. Suunnitelma 

lähetettiin maaliskuussa 1860 Lindqvistille tarkastettavaksi ja hän totesi suunnitelman 

mukaisen rakennuksen olevan toivottua pienempi ja vetävän haluttua 6000 tonnia vä-

hemmän viljaa. Lindqvist laati uudet piirustukset laarien ja seinien korottamiseksi sekä 

vahvisti pitkiä seiniä följareiden avulla. Lisäksi alimman kerroksen lattia ja pari alinta 

                                                           
180 L.I. Lindqvist 25.2.1858. OLRA Da:1. OMA. Oulu, Arkkitehtuurin opaskartta. 
181 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 9.5.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
182 L. Lindqvist kuvernöörille 13.9.1859. OLRA Da:1. OMA. 
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hirsikertaa tuli hänen mukaansa päällystää tiilillä. Kustannusarvio oli yhteensä 596,80 

ruplaa.183 Kalajoen kruununkymmenysaitta valmistui lokakuussa 1861 ja kuvernööri ke-

hotti Lindqvistiä matkustamaan asiaomaiselle paikkakunnalle ja pitämään katselmuk-

sen kyseisessä rakennuksessa.184 

 

Vuonna 1862 Lindqvist sai tehtäväkseen suunnitella Ouluun varastomakasiinin sotilas-

käyttöä varten. Suomen ylimuonamestari oli määrännyt Oulun kaupungin rakenta-

maan vajan, joka vetää 594 kuutiota erilaisia viljoja, ja on kooltaan 14 4/9 kuutiosyliä. 

Rakennuksen tuli olla 2/3 syliä leveä ja 4/3 pitkä ja kaksi syliä korkea.185 

 

Merkille pantavaa on, että LYBECKIN mukaan 1800-luvun puolivälissä Turun lääninra-

kennuskonttorissa ei ilmeisesti suunniteltu yhtään kruununkymmenysaittaa tai pitäjän-

makasiinia. Oulun lääninrakennuskonttorin kirjeenvaihdon perusteella Lindqvist taas 

suunnitteli lääniin kuusi makasiinirakennusta. Toisaalta Oulussa ei ollut suunnittelu-

kohteina yhtään postin tai tullin rakennusta, mutta Turussa nekin kuuluivat lääninark-

kitehdin työkenttään.186 

 

Muut uudisrakennussuunnitelmat 

Edellä mainittujen monilukuisten suunnittelutehtävien lisäksi Lindqvist suunnitteli joi-

takin yksittäisiä rakennustyyppejä, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun tyypin 

alle. Näitä olivat yksityinen asuinrakennus, läänin maanmittauskonttori ja arkistoraken-

nus sekä lääninsairaalan ulkorakennukset. 

 

Lääninrakennuskonttorin kirjeenvaihdon perusteella Lindqvist suunnitteli vain yhden 

asuinrakennuksen Oulun kaupunkiin. Kuvernööri kehotti toukokuussa 1866 Lindqvistiä 

tekemään katselmuksen Oulun kaupungin 3. kaupungin osan tontille nro 26. Katsel-

muskertomuksessaan Lindqvist totesi suunnitelleensa uudisrakennuksen ja muutoksia 

                                                           
183 L. Lindqvist kuvernöörille 26.3.1860; Ilman allekirjoitusta ja päiväystä edellisen (L. Lindqvist kuvernöö-
rille 26.3.1860.) yhteydessä. OLRA Da:1. OMA. 
184 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 9.10.1861. OLRA Ea:1. OMA. 
185 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 21.3.1862. OLRA Ea:1. OMA; 1 syli = 1,8 metriä. Flink 2004. 
www.nba.fi. Elektroninen aineisto. 
186 Lybeck 1992, 24-25. 
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kyseiselle tontille. Lindqvist antoi vielä tarkentavia ohjeita rakennusten ja Torikadulle 

antavan porttikäytävän sijoittelusta. Hän totesi, että rakennus pitää laudoittaa ja lis-

toittaa ja tiilestä rakennettavan saunan seinien tulee olla vähintään kyynärän paksui-

set.187 

 

Oulun lääninhallitus toimi kaupungissa vuokratiloissa vuodesta 1830-luvun puolivälistä 

lähtien. Vuokrakustannusten noustessa lääninhallituksen oman talon rakentamisen 

tarve nousi esiin 1800-luvun puolivälissä ja lääninarkkitehti Oldenburg laati ensimmäi-

sen suunnitelman vuonna 1850. Krimin sota kuitenkin lykkäsi lopullisten päätösten te-

kemistä. Sodan päätyttyä 1856 tilaongelmaan palattiin, mutta jostain syystä kuvernöö-

rin residenssi jäi edelleen suunnitelmista. Senaatti antoi Lindqvistille tehtäväksi laatia 

piirustukset ja kustannusehdotusehdotuksen läänin maanmittauskonttoria ja läänin-

hallituksen arkistoa varten.188 

 

Varsinaiset rakennustyöt aloitettiin vasta vuonna 1861, mutta rakennusta ei tiettävästi 

toteutettu Lindqvistin suunnitelman mukaan vaan se oli yli-intendentti Lohrmanin 

suunnittelema. Rakennus rakennettiin nykyisen lääninmaanmittauskonttorin tontille 

lääninhallituksen talolle varatun tontin viereen. Rakennustyö oli annettu kauppias 

Tornbergin urakoitavaksi. Arkistorakennuksen kahden suurimman huoneen seiniä tuli 

tarve vahvistaa jo rakentamisen aikana asentamalla rauta-ankkurit. Lindqvist laati 

suunnitelman ja kuvernööri pyysi häntä katsomaan, että kyseinen työ ja muut siihen 

liittyvät työt tehtiin huolellisesti, siten etteivät kustannukset ylittäneet 117 ruplaa.189 

Lindqvist kantoi huolta rakennustyöhön liittyen myös tarpeellisten apurakennusten 

osalta. Hän tiedusteli kesäkuussa 1862 kuvernööriltä eikö maanmittauskonttoria ja ar-

kistoa varten rakenneta lainkaan liiterirakennusta ja esitti oman näkemyksensä liiterin 

rakentamisesta. Parin kuukauden kuluttua kuvernööri antoikin Lindqvistille tehtäväksi 

suunnitella kolme puuliiteriä ja käymälän.190  

                                                           
187 L. Lindqvist kuvernöörille 6.6.1866(nro23). OLRA Da:1. OMA. 
188 Hautala 1975, 54–57; Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 9.9.1856; L. Lindqvist kuvernöörille 
15.5.1863. OLRA Da:1. OMA. 
189 L. Lindqvist kuvernöörille 18.5.1861. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 
15.7.1861. OLRA Ea:1. OMA; RKY 2009. www.rky.fi. Elektroninen aineisto. 
190 L. Lindqvist kuvernöörin kanslialle 26.6.1862; L. Lindqvist kuvernöörille 12.1.1861. OLRA Da:1; Kuver-
nööri lääninarkkitehti Lindqvistille 23.8.1862. OLRA Ea:1. OMA. 
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Nykyisen läänin maanmittauskonttorin rakennuksen alimpana kerroksena oleva arkis-

torakennus valmistui syksyllä 1862 ja Lindqvist suoritti tavanomaisen loppukatselmuk-

sen rakennuksen osalta.191 Puuliiterin suunnitelmat Lindqvist sai valmiiksi vasta seuraa-

vana keväänä. Liiterin rakennuspaikan katselmuksen yhteydessä ilmeni, että vastaval-

mistunut arkistorakennus kaipasi jo korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen tulisijat oli ha-

vaittu menneen talven aikana puutteellisiksi.192 

 

Vuonna 1792 perustetun Oulu lääninsairaalan osalta Lindqvist työllistyi pääasiassa kor-

jaussuunnittelun ja rakennustöiden valvonnan osalta. Uusi sairaalarakennus oli valmis-

tunut vuonna 1849, minkä jälkeen laajennettiin leivintupa- ja saunarakennusta sekä ra-

kennettiin pari uutta ulkorakennusta. Vasta 1870-luvulla rakennettiin uusi sairaalara-

kennus mielisairaita varten. Vuonna 1864 Lindqvistin tehtäväkseen annettiin suunni-

tella Lasaretinsaarelle uusi kivinen käymälärakennus, puuliiteri sekä uusi aita sairaalan 

ja uuden kaivon ympärille. Suunnitelmat valmistuivat seuraavana kesänä, mutta raken-

nustyöt viivästyivät, koska uusilta rakennuspaikoilta täytyi ensin poistaa sinne varas-

toidut siltakivet.193 

 

Lindqvistin Oulun lääninarkkitehtina laatimat uudisrakennussuunnitelmat koskivat 

useita erilaisia rakennustyyppejä sekä rakennelmia. Tärkeimpinä näistä nousevat esiin 

hänen suunnittelemansa kirkot, jotka kaikki ovat edelleen olemassa. (Lukuun otta-

matta ennen Ouluun tuloa suunniteltu Oulunsalon kirkkoa.) Myös siltasuunnitelmat 

olivat merkittävässä osassa erityisesti virka-ajan alussa. Valitettavasti ei ole tietoa to-

teutettiinko niistä yhtäkään. Erityisen työläänä suunnittelu- ja toteutuskohteena ai-

neiston valossa nousi esiin Hailuodon Marjaniemen aallonmurtaja. Rakennustyön ai-

kana ilmenneet vastoinkäymiset nostavat hyvin esiin tehtäväkentän ja alueen haasteel-

lisuuden. Kirjeenvaihdon perusteella oli havaittavissa, että yksityisiä toimeksiantoja 

                                                           
191 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 30.9.1862. OLRA Ea:1. OMA. 
192 L. Lindqvist 7.5.1863; L. Lindqvist kuvernöörille 15.5.1863. OLRA Da:1. OMA. 
193 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 18.11.1864. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 1.5.1865. 
OLRA Da:1. OMA; Hautala 1976, 4; Paso & Rämö 2002, s.57 
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varsinkin uudisrakennuspuolella oli läänissä todella niukasti. Mutta yksitäisen asuinra-

kennuksen sekä muutamien kruunun kiinteistöjen talousrakennusten suunnitteluteh-

tävät vahvistivat kuvaa lääninarkkitehdin toimenkuvan monipuolisuudesta. 

 

 

2.2. Korjaussuunnitelmat 

 

Suurimman osan Lindqvistin työsarasta Oulussa muodostivat valtion rakennusten kor-

jaussuunnitelmat ja korjaustöiden valvonta. Työläimpiä yksittäisiä kohteita olivat Ou-

lun lääninsairaala ja Oulun yläalkeiskoulu, joita koski ylivoimaisesti suurin osa kirjeen-

vaihdosta. 

 

Sillat 

Uusien siltasuunnitelmien lisäksi Lindqvist joutui luonnollisesti laatimaan olemassa ole-

vien siltojen korjaussuunnitelmia. Yksi tärkeimmistä korjauskohteista oli lääninsairaa-

lalle johtava niin kutsuttu Lasaretin silta, joka johti Oulujoen pienten sivuhaarojen yli 

Lasaretinsaareen. Lindqvist ehti Oulussa olonsa aikana suunnitella kolmeen otteeseen 

sillan korjaustoimenpiteitä. Ensimmäisen kerran hän laati korjaussuunnitelman ja kus-

tannusarvion vuonna 1857, silta oli ilmeisen kipeästi korjauksen tarpeessa, koska Lind-

qvist huomautti kuvernöörille suunnitelmansa saatekirjeessä sillan olevan käsittämät-

tömän huonossa kunnossa ja kaikkien jänteiden lahonneen toisesta päästä. Sillan kor-

jauskustannuksiksi Lindqvist arvioi 400 ruplaa ja vankityötä käytettäessä 360 ruplaa.194 

Siltasuunnitelmia tai niihin liittyviä katselmusasioita ei tämän jälkeen kirjeenvaihdossa 

ollut, joten ilmeisesti ne siirrettiin Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitukselle. 

 

                                                           
194 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 6.8.1857. OLRA Ea:1; L.I. Lindqvist kuvernöörille 
30.8.1857; L.I. Lindqvist 30.8.1857; L.I. Lindqvist kuvernöörille 3.9.1857; L.I. Lindqvist 27.8.1857. OLRA 
Da:1. OMA. 



53 
 

Toisen kerran Lasaretin sillassa ilmeni vikoja vuonna 1861, kun kuvernööri pyysi Lind-

qvistiä käymään paikanpäällä tutkimassa vauriot ja laatimaan kustannusarvion. Tuol-

loin sillan kansilankkuja vaihdettiin ja silta-arkkuja uusittiin. 195 Kolmannen kerran Lind-

qvistin johdolla siltaa korjattiin vuonna 1867.196 

 

Toisen pienen sillan korjaussuunnittelu koski Oulujokeen laskevan Kosulanojan kivisil-

taa Muhoksella. Lindqvist teki tarkastusmatkan sillalle maaliskuussa 1862. Katselmuk-

sessa läsnä olivat kruununkäskynhaltija G.F. Nordberg, lautamies Jakob Kosula, sil-

taurakoitsijat talokkaat Pukki, Berttunen, Paaso ja Turka. Silta oli niin huonossa kun-

nossa, että se täytyi ilmeisesti rakentaa lähes kokonaan uudelleen. Tammikuussa 1863 

valmistuneessaan kustannusarviossa Lindqvist otti huomioon myös vanhan sillan pur-

kamiskustannukset sekä rakennusaikaisen padon rakentamisen puron suulle.197 

 

 

Kuva 3: Luonnos Kosulanojan sillasta.198 

 

                                                           
195 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 30.5.1861. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
25.6.1861. OLRA Da:1. OMA. 
196 L. Lindqvist yleisten rakennusten ylihallitukselle 3.5.1867. OLRA Da:1. OMA. 
197 L. Lindqvist 2.1.1863; L. Lindqvist 29.3.1862; L. Lindqvist kuvernöörille 29.3.1862. OLRA Da:1. OMA. 
198 L. Lindqvist maaliskuussa 1862. OLRA Da:1. OMA. 
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Merenkulku 

Marjaniemen luotsiaseman aallonmurtajan suunnittelu- rakennustyön lisäksi Lindqvist 

suunnitteli muutamien muiden Hailuodossa sijaitsevien ja merenkulkuun liittyvien ra-

kennelmien korjauksia ja teki niissä katselmuksia. Valolla varustetun tunnusmajakan 

lisäksi Marjaniemen edustalle sijoitettiin uusi porttiviitta-alus eli porttiprikka199 entisen 

tilalle. Kuvernööri pyysi Lindqvistiä laatimaan kopion laivan piirustuksista ja lähettä-

mään sen ja alkuperäisen kuvernöörille. Lindqvist toimitti piirustukset vuoden 1858 lo-

pussa.200 Seuraavan vuonna kuvernööri pyysi Lindqvistiä laatimaan kopiot Lohrmannin 

suunnittelemasta Hiidenniemen tunnusmajakasta ja lähettämään sekä sen että alkupe-

räisen hänelle.201 Tunnusmajakan urakoinut seppämestari P.C. Björnström ilmoitti ku-

vernöörille majakan valmistuneen katselmusta varten heinäkuussa.202 Luotsi- ja majak-

kalaitoksen tarkastajan Albin Stjerncreutz suunnittelemaa Keskiniemen pookia joudut-

tiin korjaamaan ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluttua valmistumisesta vuonna 

1862.203 Vuonna 1863 uusittiin Hyypänmäen kaatunut kartiokaasa, johon Lindqvist 

laati piirustukset ja kustannusarvion.204 

 

Kirkot 

Kolmen suunnittelemansa kirkon lisäksi Lindqvist vaikutti Oulussa olleessaan useam-

man läänin alueella sijaitsevan kirkon ulkoasuun tai muihin korjaustöihin. Ensimmäisiä 

näistä oli Kuusamon kirkko. Lääninarkkitehti Oldenburg oli ilmeisesti ennen sairastu-

mistaan tehnyt katselmuksen ja laatinut suunnitelmia Kuusamon kirkon välttämättö-

mimmistä korjaustöistä. Luonnospiirustuksen oli laatinut lääninkonduktööri Stening. 

Vt. yli-intendentti Edelfelt tiedusteli Lindqvistiltä näitä suunnitelmia helmikuussa 1856. 

                                                           
199 Majakka-alus, kauas näkyvä isokokoinen proomu, joka osoitti merivirran suunnan ja luotsin kohtaa-
mispaikan. ks. esim. Heikkinen 2015. 
200 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 1.12.1858. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
7.12.1858. OLRA Da:1.  OMA. 
201 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 23.2.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
202 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 23.7.1859; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 
7.3.1863. OLRA Ea:1. OMA. 
203 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 7.10.1857. OLRA Ea:1; L. Lindqvist 2.12.1862. OLRA Da:1. 
OMA; Nyman 2009, 20. 
204 L. Lindqvist 13.6.1863; L. Lindqvist kuvernöörille 13.6.1863. OLRA Da:1. OMA. 
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Lindqvist esitti vastauskirjeessään täydennyksiä korjaussuunnitelmaan sekä uuden kat-

selmuksen järjestämistä.205 Ilmeisesti korjaustyö suunniteltiin loppuun Helsingissä, 

koska lääninrakennuskonttorin kirjeenvaihdossa tutkimusajalta ei ole enempää Kuusa-

mon kirkkoon liittyvää aineistoa.  

 

Seuraavina vuorossa olivat Rantsilan ja Lumijoen kirkot, joihin Lindqvist teki katselmuk-

set kesällä 1856. Rantsilan kirkon kellotapulin oli rakennusmestari Karjalahti jo aiem-

min todennut olevan niin viallinen, että se tarvitsee isomman korjaustyön. Kirkkoherra 

pyysi kuvernöörin kautta lääninarkkitehtia katselmoimaan kellotapulin ja laatimaan 

kustannusarvion korjauksista. Rantsilan kirkon pohjalainen renessanssitapuli on 

vuonna 1785 rakennettua kirkkoa vanhempi ja siirretty nykyiselle paikalleen vanhan 

kirkon vierestä.206 Lindqvist piti katselmuksen heinäkuussa 1856 yhdessä kirkkoherra 

M. Montinin ja joidenkin seurakunnan jäsenten kanssa.207 Vuonna 1816 valmistuneen 

Lumijoen kirkon osalta kunnostus koski sisätiloja ja ulkovuorausta.208 

 

Vuonna 1861 Rovaniemellä kirkkoherranvirkaa hoitava varapastori C. Ph. Tillman oli il-

moittanut kuvernöörille, että Rovaniemen kirkko oli huonossa kunnossa. Välikatto oli 

alkanut painua, koska seinät, joiden varassa katto oli, olivat levinneet ulospäin. Kuver-

nööri määräsi Lindqvistin matkustamaan Rovaniemelle ja tutkimaan mainittujen ongel-

mien tilanne kirkossa ja myös yleisesti kirkon kunto. Lindqvistin tuli laatia suunnitelma 

materiaali- ja kustannusehdotuksineen sekä mahdollisesti tarvittavat piirustukset viko-

jen korjaamiseksi.209 

 

Tammikuussa 1862 pidetyssä katselmuksessa olivat läsnä kirkkoherra Tillman ja Rova-

niemen pitäjän kirkkoväärti. Lindqvist totesi kirkon tarvitsevan laajamittaisen kunnos-

                                                           
205 Vt. Yli-intendentti Edelfelt vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 8.2.1856. OLRA Ea:1; Vt. lääninarkkitehti L. 
Lindqvist vt. intendentille 15.2.1856. OLRA Da:1. OMA. 
206 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 5.7.1856. OLRA Ea:1. OMA; RKY 2009, www.rky.fi. Elektro-
ninen aineisto. 
207 Franzila Klockstapels reparation 4.11.1856. OLRA Da:1. OMA. 
208 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 24.7.1856. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 5.3.1860; 
L. Lindqvist kuvernöörille 5.3.1860. OLRA Da:1. OMA; Huurre & Vahtola 1991, 469–470. 
209 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 26.10.1861. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 17.3.1865. 
OLRA Da:1. OMA. 
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tuksen, mitä ei kovin nopeasti saataisi käyntiin. Kattorakenteiden painumisen estä-

miseksi Lindqvist kehotti asentamaan välittömästi neljä pilaria tukemaan kirkon väli-

kattoa. Varsinainen korjaustyösuunnitelma vuodelta 1864 koski väli- ja vesikattoa, pila-

reita ja vuorausta sekä penkkejä ja sakastin lattiaa. Kustannusarvio oli 24000 ruplaa.210 

 

Vuonna 1861 Muhoksen pitäjänmiehet olivat päättäneet päällystää Muhoksen emäkir-

kon ulkopuolelta kalkkirappauksella ja anoivat sitä varten kuvernööriltä katselmuksen 

pitämistä mainitulla kirkolla sekä piirustusten, materiaali- ja kustannusarvioehdotuk-

sen laatimista. Kuvernööri määräsi Lindqvistin matkustamaan paikkakunnalle ja tarkas-

tamaan kirkon mainitun työn sekä muiden mahdollisten vikojen varalta ja laatimaan 

tarvittavat piirustukset sekä ehdotukset materiaaleista ja kustannusarviosta.211  

 

Lindqvistin suunnitelma käsitti paljon muutakin kuin pelkän ulkovuorauksen uusimisen. 

Sen mukaan rakennus kengitettiin, ulkolaudoitus uusittiin ja mahdollisesti myös perus-

tuksia kunnostettiin. Muutostöiden kustannusarvio oli 13 680 markkaa.212 Koska Mu-

hoksella oli jo 20–30 vuoden ajan keskusteltu uuden kirkon rakentamisesta vanhan 

vuonna 1634 valmistuneen kirkon tilalle, perusteellisempi uudistus lienee ollut sekä 

muhoslaisten että Lindqvistin yhteistyön tulos. Lähettäessään suunnitelmat kuvernöö-

rille kesäkuussa 1865 Lindqvist kuvaili suunnittelemiaan tyylimuutoksia ”kirkollisem-

miksi ja arvokkaammiksi kuin moderneissa peltikattoisissa kirkoissa”. Hän suositteli, 

ettei työtä tehtäisi urakalla vaan laskun mukaan, joko pitäjänmiesten toimesta raken-

nusmestarin valvonnassa tai esimiehen johdolla ammattitaitoisten kirvesmiesten 

työnä. Rakennusmestariksi Lindqvist suositteli Mikko Karjalahtea Haapavedeltä. Näin 

perusteellinen uudistustyö oli kallis ja vaativa ja valmistui vasta vuonna 1872. Muutos-

töiden jälkeen Muhoksen tukipilarikirkko ja kellotapuli saivat uusgoottilaisen ulko-

asun.213 

 

                                                           
210 L. Lindqvist 12.3.1864. OLRA Da:1; L. Lindqvist kuvernöörille 12.3.1864(nro6). OMA. 
211 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 21.12.1861. OLRA Ea:1. OMA. 
212 13 680 markkaa olisi nykyrahassa 55 890 euroa. Rahanarvonlaskuri, www.rahamuseo.fi. Elektroninen 
aineisto; L. Lindqvist kuvernöörille 22.6.1865. OLRA Da:1. OMA. 
213 L. Lindqvist kuvernöörille 22.6.1865. OLRA Da:1. OMA; Vahtola 1986, 117–119; RKY 2009, www.rky.fi. 
Elektroninen dokumentti. 
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Vaikka Lindqvist Yleisten rakennusten ylihallituksen virkamiehenä ja kuvernöörin alai-

sena edusti selkeästi valtionhallintoa ja esivaltaa, eivät kaikki Lindqvistin suunnitelmat 

saaneet varauksetonta hyväksyntää läänissä, ja joissain tapauksissa maakunnan asuk-

kaat ilmaisivat tyytymättömyytensä suoraan hänellekin. Maaliskuussa 1864 Lindqvist 

kirjoitti kuvernöörille ja pyysi tätä hankkimaan Siikajoen kirkonarkistosta Siikajoen kir-

kon piirustukset hänen tutkittavakseen. Jotkut Revonlahden kappelin asukkaat olivat 

valittaneet Lindqvistin suunnitelmien mukaan toteutetusta Siikajoen kirkon viimeisim-

mästä suuresta korjaustyöstä. Kuvernöörin tiedustelusta huolimatta kyseisiä piirustuk-

sia ei kirkonarkistosta löytynyt.214 Oulun lääninrakennuskonttorin arkistossa ei valitet-

tavasti ole säilynyt asiakirjoja, joista selviäisi, miten Lindqvist vastasi valituksiin. 

 

Viimeisimmän kirkon korjaussuunnitelman Lindqvist teki Oulussa ollessaan Kuolajärven 

kirkkoon. Hän kävi Kuolajärvellä maaliskuussa 1867, kun Kuopion tuomiokapituli oli il-

moittanut lääninkonttoriin, että Kuolajärven pitäjän kirkon eteläseinä on taipunut ulos-

päin ja on vaarassa kaatua. Katselmuksen yhteydessä Lindqvist oli antanut kirkkoher-

ralle ohjeet eteläisen seinän oikaisemiseksi. Varsinainen korjaussuunnitelma seinien 

oikaisemiseksi ja muiden vikojen korjaamiseksi valmistui heinäkuussa. Samalla mat-

kalla Lindqvist oli vieraillut myös pappilassa, jonka eteläseinä kaipasi Lindqvistin näke-

myksen mukaan korjausta.215 

 

Kirkkojen korjaukset näyttivät työllistävän lääninarkkitehteja samaan tapaan sekä ete-

läisessä Suomessa että Oulun läänissä. Turun ja Porin läänissä Chiewitz useiden uusien 

kirkkosuunnitelmien lisäksi 1860-luvulla lääninarkkitehti Lüchou johti lähes kymmenen 

kirkon korjaustöitä.216 

 

Yläalkeiskoulu 

Oulun yläalkeiskoulun/alkeisoppilaitoksen kiinteistön (nykyinen Oulun lyseo) vuosikor-

jaukset sekä muutos ja laajennustyöt työllistivät lääninarkkitehtia lähes joka vuosi. 

                                                           
214 L. Lindqvist kuvernöörille 2.3.1864. OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 15.3.1864. 
OLRA Ea:1. OMA. 
215 Lääninkonttori lääninarkkitehti Lindqvistille 14.1.1867. OLRA Ea:1; L. Lindqvist yleisten rakennusten 
ylihallitukselle 3.5.1867; L. Lindqvist kuvernöörille 20.7.1867. OLRA Da:1. OMA. 
216 Lybeck 1992, 25–27, 39. 
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Vuosikorjaukset koskivat pääasiassa pieniä kunnostustöitä, maalaustöitä, tulisijoja, ve-

sikaton maalausta ja ulkohuonerakennusten korjaustöitä. Nämä pienet korjaustyöt val-

mistuivat monesti melko nopeasti, parin kuukauden sisällä kustannusarvion laatimi-

sesta.217 Kesällä 1857 koulun tontille valmistui voimistelusalirakennus, mutta raken-

nuksen sisustustyöt olivat jääneet suunnittelematta, joten kuvernööri määräsi Lind-

qvistin laatimaan kustannusarvion sitä varten. Tämäkin työ valmistui ripeästi ja sali oli 

koulun käytössä jo marraskuussa. Lindqvist myös hyväksyi rakennuksen laudoittamisen 

vuonna 1860, vaikka rakennukset olivat ehtineet laskeutua vasta pari vuotta.218 

 

Oulun ala-alkeiskoulun oppilasmäärä paisui 1850-luvun lopussa ja Kuopion tuomiokapi-

tuli siirsi sen muualle ala- ja yläalkeiskoulun yhteisestä koulurakennuksesta. Kun koulu-

rakennuksen alemman kerroksen tilat vapautuivat, annettiin lääninarkkitehdille tehtä-

väksi sisustaa ensimmäinen kerros opettajien asunnoiksi sekä suunnitella ulkohuonera-

kennukset asuntoja varten. Suunnitelmat valmistuivat tammikuussa 1860, mutta työt 

etenivät hitaasti, koska huoneissa jo asuttiin.219 Vuosina 1861 ja 1862 luokkahuoneissa 

tehtiin maalaustöitä ja uudistettiin pari uunia kaakeliuuniksi ja avattiin lattioita.220 

 

Vuonna 1863 Oulu sai oman yliopistoon valmistavan alkeisoppilaitoksen, kun ylempää 

alkeiskoulua laajennettiin keisarillisella päätöksellä kolmella luokalla. Koulun statuksen 

muuttuminen edellytti jälleen luokkahuoneiden uudistamista ja muun muassa kirjasto- 

ja kokoelmahuoneen sisustamista rakennuksen toiseen kerrokseen, myös pari vuotta 

aiemmin asuinkäyttöön otetut huoneet palautettiin luokkahuoneiksi. Lindqvistin seu-

raavana vuonna laatimassa ehdotuksessa suurimmat kustannukset tulevat kolmesta 

pyöreästä kaakeliuunista, peltikatosta ja lattian öljymaalauksesta ja ison keittiön muut-

                                                           
217 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 10.6.1856. OLRA Ea:1; Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuver-
nöörille 23.6.1856 (Nro 10). OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 29.10.1856. OLRA 
Ea:1. OMA. 
218 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 7.9.1857. OLRA Ea:1; L.I. Lindqvist kuvernöörille 
7.10.1857. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 7.11.1857. OLRA Ea:1; L. Lindqvist ku-
vernöörille 5.6.1860. OLRA Da:1. OMA. 
219 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 9.12.1859. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
28.1.1860; L. Lindqvist kuvernöörille 9.3.1861. OLRA Da:1. OMA; Hautala 1976, 489. 
220 L. Lindqvist kuvernöörille 9.3.1861. OLRA Da:1. Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 15.3.1862. 
OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 5.4.1862; L. Lindqvist kuvernöörille 5.4.1862. OLRA Da:1. OMA. 
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tamisesta kirjastoksi. Hän huomauttaa myös muutama vuosi aiemmin valmistuneen ul-

kohuonerakennuksen olevan tarpeeton, koska koko koulurakennus on nyt opetuskäy-

tössä. Muutostöiden urakoitsijaksi valittiin satulamestari Elias Reis.221 

 

Kesällä 1865 tehtiin edelleen pääasiassa vuosikorjausluontoisia töitä, mm. maalausta ja 

tulisijojen korjausta.222 Saman vuoden syyskuussa tuli kuitenkin ajankohtaiseksi koulun 

laajentaminen. Kuvernöörin elokuussa saaman kirjeen mukaan Keisarillinen Senaatti oli 

hyväksynyt Kuopion tuomiokapitulin ehdotuksen laajentaa Oulun alkeisoppikoulun 

kiinteistöä. Koulurakennuksen lounaispäätyä tuli jatkaa viereiseen katuun asti, sisäl-

täen alemmassa kerroksessa kaksi luokkahuonetta kooltaan noin 19 kyynärää pitkiä ja 

10 kyynärää leveitä ja ylemmässä kerroksessa olevan salin laajentaminen. Pihanpuolei-

selle pitkälle sivulle tuli rakentaa lisärakennus, johon tulisi eteinen ja sisäänkäynti 

alempaan kerrokseen ja tilavat portaat ylempään kerrokseen, sekä väliseinät eteisten 

ja tambuurien väliin molempiin kerroksiin. Lindqvist määrättiin laatimaan kirjeessä esi-

tetyt muutos- ja lisärakennuspiirustukset sekä kustannusarvion ja lähettämään ne ku-

vernöörinkansliaan.223 

 

Koulurakennuksen laajennussuunnitelma lähti hitaasti liikkeelle, koska Lindqvist oli 

määrätty avustamaan suunnittelutöitä Helsinkiin Yleisten rakennusten ylihallitukseen 

ja joutui samalla huomioimaan koulua koskevat tulevan vuoden vuosikorjausluontoiset 

työt sekä muut toimeksiannot.224 Kuvernööri joutui tiedustelemaan Lindqvistiltä kou-

lun laajennussuunnitelmien tilannetta marraskuussa 1866 ja samassa yhteydessä tie-

dotti, että vuosi sitten laadittu tilaohjelma olikin koulun rehtorin W.L. Helanderin mu-

kaan jo riittämätön koko ajan kasvavan oppilasmäärän vuoksi. Tämän vuoksi uusi lisä-

rakennus tulisi toteuttaa aiemmin päätetystä poiketen tarkoituksenmukaisemmalla sa-

lilla ja useammilla luokkahuoneilla sekä kemianlaboratoriolla. Kokoelmahuone ja kir-

                                                           
221 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 21.3.1864. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 4.5.1864. 
OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 15.6.1864. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
5.10.1864. OLRA Da:1. OMA. 
222 L. Lindqvist kuvernöörille 12.5.1865. OLRA Da:1. OMA. 
223 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 1.9.1865. OLRA Ea:1. OMA. 
224 L. Lindqvist 14.5.1866; L. Lindqvist Yleisten rakennusten ylihallitukselle 19.12.1866; L. Lindqvist kuver-
nöörille 27.6.1867. OLRA Da:1. OMA. 
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jasto olivat mukana myös uudessa tilaohjelmassa. Kuvernööri pyysi Lindqvistiä uudel-

leen laatimaan ehdotuksen ja piirustukset jo aiemmin hyväksytystä kuin myös kasva-

neen opiskelijamäärän edellyttämistä muutoksista siten, että tarvittava lisärakennus 

koulurakennuksen pohjoispäähän rakennettaisiin.225 

 

Koulutoiminnan uusiin tarpeisiin vastatakseen Lindqvist otti selvää turkulaisten ja hel-

sinkiläisten konepajojen tarjoamista uusista lämmitysputkistoista. Lindqvist suunnitteli 

lämmittävänsä koulurakennukseen vaaditun juhlasalin uudenlaisen lämmitysputkiston 

avulla. Hän tiedusteli konepajalta myös tukholmalaisessa ”rakennustaiteen ja insinööri-

tieteiden aikakausilehdessä” näkemästään uudesta nk. kaminakaakeliuunista ja sen 

lämmönvarausominaisuuksista.226 Rakennustekniset uutuudet rantautuivat Suomeen 

suuremmassa mittakaavassa vasta 1800-luvun loppupuolella ja rakennushallinto oli 

edelläkävijä uutuuksien käyttöönotossa. Lindqvist oli parisen kymmentä vuotta edellä 

teknisten ratkaisujen etsinnässä ja toi niitä myös Ouluun.227 

 

Lindqvist sai alkeisoppilaitoksen laajentamista koskevat kahdet vaihtoehtoiset suunni-

telmat piirustuksineen ja kustannusarvioineen valmiiksi heinäkuun ensimmäinen päivä 

1867.228 Tilanpuute koulurakennuksessa oli kova ja sen vuoksi hän joutui kirjallisesti 

perustelemaan kuvernöörille ja senaatilla tilattujen piirustusten viipymistä: 

Saadessaan kuvernöörin 1.9.1865 päivätyllä kirjeellä käskyn laatia piirustukset ja kustan-
nusehdotuksen… Lindqvist oli ollut Helsingissä apulaisarkkitehtina laatimassa piirustuk-
sia ja kustannusarvioita maakunnallisia vankiloita varten… Palattuaan kotiin hänen oli 
ryhdyttävä laatimaan kesän vuosikorjaussuunnitelmia… elo- ja syyskuussa oli täytynyt 
tehdä kruunun rakennusten tarkastusmatkoja ympäri lääniä ja sitten laatia kustannusar-
vioita kuluvan vuoden korjaustöille sekä Tornioon että Kajaaniin. Väliaikana hän oli aloit-
tanut piirustusten laatimisen alkeiskoulua varten ja saanut ne lähes valmiiksi, kun alkeis-
koulun uusi rehtori, hra W.L. Helander oli 20.11.1866 päivätyssä kirjeessä… antanut ym-
märtää, että oppilasmäärän kasvun vuoksi suunniteltu laajennus oli jo liian pieni.… aiem-
min laaditut piirustukset täytyi hylätä ja aloittaa suunnittelu alusta… Lisäksi Lindqvist oli 
ollut puoli kuukautta matkalla Lapissa ja kaksi kruunun laskutustyötä on ollut tehtävänä. 
Kustannusarvio oli kesken, koska hän oli odottanut tarkempia hintatietoja suomalaisilta 
ja ruotsalaisilta valmistajilta uudenlaisille lämmityslaitteille ja muille rakennustarpeille. 

                                                           
225 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 20.11.1866. OLRA Ea:1. OMA. 
226 L. Lindqvist W. Crictonille 31.1.1867; L. Lindqvist Hagnäsin verstaalle 28.2.1867. OLRA Da:1. OMA. 
227 Halila 1967, 70–72. 
228 L. Lindqvist kuvernöörille 1.7.1867. OLRA Da:1. OMA. 
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Kuluvan heinäkuun ensimmäisinä päivinä Lindqvistillä oli kunnia luovuttaa asiakirjat ku-
vernöörille ja hän toivoi, että rakennus oli sekä asianmukainen että pian rakennetta-
vissa.229 

 

Selkeimmin Oulun läänin ja eteläisen Suomen ero valtion rakennustoiminnan osalta 

näkyy koulurakennusten määrässä. Samaan aikaan, kun Turun lääninrakennuskontto-

rissa suunniteltiin useamman koulurakennuksen korjaus ja laajennustöitä työllisti Ou-

lun lääninarkkitehtia yksi ainoa koulukiinteistö. Rakennushallinnon hoidon piiriin kuu-

luvia kouluja ei Oulua lukuun ottamatta ollut muualla läänin alueella tai ainakaan niitä 

ei korjattu.230 

 

Vankilat 

Erityisesti ylitirehtööriaikanaan Ludvig Lindqvist tuli tunnetuksi vankiloiden suunnitteli-

jana.231 Ensimmäiset oppinsa vankiloiden erityiskysymyksiin Lindqvist sai kuitenkin Ou-

lussa, jossa hän jo varhaisessa vaiheessa teki ensimmäisen suunnitelman uudeksi Ou-

lun lääninvankilaksi (Liite 2). Tuo suunnitelma ei koskaan toteutunut vaan Lindqvist 

joutui painimaan vuosikausia vanhan lääninvankilan ja sen korjauskysymysten parissa. 

Kenraalikuvernööri Berg oli lääninvankilassa tekemänsä tarkastuksessa vuonna 1858 

kavahtanut vankisellien epäpuhtaudesta johtuva löyhkää ja määrännyt asennettavaksi 

selleihin soittokellot, jotta vangit voivat ilmoittaa vahtimestareille tehneensä tar-

peensa, ja astioiden olevan tyhjennettävissä. Kuvernööri pyysi Lindqvistiä laatimaan 

suunnitelman soittokelloista.232 Lindqvist suunnitteli soittokellojen lisäksi selleihin 

asennettavat käymäläistuimet.233 

 

Seuraavan kerran vankilan kunnostustöihin hän palasi kesällä 1859, jolloin kuvernööri 

pyysi Lindqvistiä tekemään katselmuksen tarvittavista korjauksista Oulun lääninvanki-

lassa ja lähettämään kustannusarvion mahdollisimman pian kuvernöörille.234 Suunni-

                                                           
229 L. Lindqvist kuvernöörille 27.6.1867. OLRA Da:1. OMA. Vapaa käännös ruotsista, Teija Ylimartimo. 
230 Lybeck 1992, 21–23. 
231 Hanski 2011. 46–48. 
232 L. Lindqvist 9.1.1858. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkk. Lindqvistille 18.7.1856. OLRA Ea:1. OMA. 
233 Kostnadsberäkning öfver Latrinstolar och Ringklocka med klaffar för Länehäktet i Uleåborg 2.8.1856. 
OLRA Da:1. OMA. 
234 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 14.6.1859. OLRA Ea:1. OMA. 



62 
 

telman mukaan koko alemman kerroksen lattiarakenteet olivat lahonneet uusimiskun-

toon, ja saunarakennus oli niin huonossa kunnossa, ettei sitä kannattanut korjata lain-

kaan. Muut korjaustyöt olivat vuosikorjausluontoisia.235 Seppämestari P.C. Björnström 

otti tehtäväkseen toteuttaa nämä tarpeelliset korjaustyöt. Kuvernöörinkanslia kehotti 

Lindqvistiä tekemään huolellisen katselmuksen, jotta Björnström hankkisi kelvolliset 

materiaalit ja tekisi työnsä huolellisesti ja hyvin.236 

 

Vuonna 1860 senaatilta tuli Oulun läänin kuvernöörille tieto, että uuden lääninvankilan 

rakentaminen Ouluun viivästyy. Sen vuoksi senaatti esitti vanhassa vankilassa tehtä-

väksi joitakin kunnostustöitä, muun muassa ilmastoinnin parantaminen selleihin sekä 

käymälätilojen parantaminen, jotta sitä voitiin vielä käyttää. Kuvernööri antoi Lindqvis-

tille toimeksiannon laatia suunnitelma ja kustannusarvio parhaista mahdollisista muu-

toksista ja uudistuksista.237 Suunnitelman mukaan vahtimestarin huoneet vankilara-

kennuksesta muutettiin selleiksi ja vahtimestarille rakennettaisiin asunnoksi uusi puu-

rakennus vankilan pihapiiriin. Muutostyöt Lindqvist suunnitteli siten, että rakennuksia 

voi käyttää uuden vankilan rakentamisen jälkeen eri tarkoitukseen.238 

 

Korjaustyöt ja uudisrakennuksen rakentamisen huusi itselleen urakoitsija E. Reis joulu-

kuussa 1860. Reis sai urakka-aikana lisätyöksi vuonna 1862 havaittujen puutteiden kor-

jaamisen ja rakennustyöt jatkuivat vuoteen 1863 asti.239 Vuosikorjausluontoiset työt 

jatkuivat vuosina 1864–67, poikkeuksena vuonna 1864 tehty saunan kivijalan korjaus. 

Kesäkuussa muutama vanki oli onnistunut karkaamaan repimällä aukon saunaraken-

nuksen heikkoon kivijalkaan. Lindqvist sai saman tien tehtäväksi tutkia kaikki perustuk-

set ja laatia korjaussuunnitelma heikkojen kohtien osalta. Joissakin korjaustöissä käy-

tettiin vankityövoimaa.240 

                                                           
235 L. Lindqvist kuvernöörille 13.7.1859. OLRA Da:1. OMA. 
236 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 29.8.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
237 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 27.8.1860. OLRA Ea:1. OMA. 
238 L. Lindqvist kuvernöörille 21.9.1860, Nro 13. OLRA Da:1. OMA. 
239 L. Lindqvist kuvernöörinkanslialle 18.8.1862; Lindqvist kuvernöörille 25.10.1862. OLRA Da:1; Kuver-
nööri lääninarkkitehti Lindqvistille 2.10.1862. OLRA Ea:1. OMA. 
240 Esim. Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 8.6.1863. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
26.5.1864; L. Lindqvist kuvernöörille 5.7.1864. OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 
28.6.1864; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 1.7.1864. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 
5.5.1865; L. Lindqvist 6.9.1866. OLRA Da:1. OMA. 
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Kuva 4: Kustannusarvio Oulun lääninvankilan vuosikorjauksille 1867.241 

 

Oulussa oli myös toinen vankilarakennus, jonka korjaustöitä Lindqvist suunnitteli. Ou-

lun läänin velkavankila eli kilstupa (gäldstuga) oli pieni lääninvankilan lähellä sijainnut 

puinen rakennus. Vuonna 1861 Lindqvist sai kuvernööriltä tehtäväksi suunnitella ra-

kennusta koskevia pieniä korjaustöitä, joiden kokonaissumma ei saanut ylittää 40 ho-

pearuplaa.242 Asiakirjoista ei ilmennyt tehtiinkö vuonna 1861 suunnitellut korjaustyöt, 

ja toukokuussa 1864 velkavankilan vahtimestari Pehr Niemelä kirjoitti suoraan Lind-

qvistille ja kertoi rakennuksen lattioiden ja tulisijojen olevan huonot ja kuluneet sekä 

tarvitsevan pikaista korjausta.243 Lindqvist laati korjaussuunnitelman ja totesi saatekir-

jeessä ja kustannusarviossa, että seuraavana vuonna vankila tarvitsee perusteellisen 

korjauksen, joka tulee oletettua kalliimmaksi, koska rakennuksessa ei ole tehty mitään 

kunnostuksia kymmeneen vuoteen. Korjaustyöt urakoi seppämestari P.C. Björnström 

ja ne valmistuivat syyskuussa 1866, jolloin kuvernööri määräsi Lindqvistin tekemään 

loppukatselmuksen.244 

 

                                                           
241 L. Lindqvist 6.9.1866. OLRA Da:1. OMA. 
242 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 9.9.1861. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 19.9.1861. 
OLRA Da:1. OMA. 
243 Oulun velkavankilan vahtimestari Niemelä lääninarkkitehdille 14.5.1864. OLRA Ea:1. OMA. 
244 L. Lindqvist kuvernöörille 29.6.1864. OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 27.6.1864. 
OLRA Ea:1; L. Lindqvist 10.5.1865; L. Lindqvist kuvernöörille 11.5.1865. OLRA Da:1; Kuvernööri lääninark-
kitehti Lindqvistille 3.9.1866. OLRA Ea:1. OMA. 
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Varuskunnat 

Lindqvistin ensimmäinen sotilasrakennusten korjaustyö Oulun läänissä koski Kemin 

komppanian Wihriälän tilalla sijaitsevan maneesin eli harjoitushuoneen katon kunnos-

tusta. Kruununvouti J.G. Wallenius oli kruunun kustantamana pidetyssä katselmuk-

sessa todennut kunnostustarpeen. Kuvernööri antoi Lindqvistille helmikuussa 1857 

tehtäväksi laatia ehdotuksen ja kustannusarvion ja katon korjaamisesta pidetyn katsel-

muksen selostuksen sekä edellisten piirustusten ja kustannusarvion perusteella. Lind-

qvistin esitys valmistui jo maaliskuussa 1857.245 

 

Lähes samaan aikaan Kemin harjoitushuoneen toimeksiannon kanssa kuvernööri lä-

hetti Lindqvistille senaatin toimeksiannon Tornion sotilaskasarmin ja siihen kuuluvien 

rakennusten ja muonavaraston uudelleenrakentamisesta. Rakennukset olivat vaurioi-

tuneet Krimin sodan yhteydessä. Lindqvist teki katselmukset Kemissä ja Torniossa sa-

malla matkalla.246 

 

Tornion kasarmirakennuksilla maaliskuussa 1857 pidettyyn katselmukseen osallistuivat 

Tornion maistraatin jäsenet: johtaja raatimies Joh. Åström, P. Govenius, P. Dahlman. 

Katselmus kesti kaksi päivää ja toisen päivän aikana kasarmirakennuksille löydettiin 

uusi paikka Tornionjoen läheltä. Lindqvist katsoi rakennusten olevan entisessä muo-

dossaan ennen purkamista kelvollisia, mutta katsoi, että lautakatto tulisi muuttaa tiili- 

tai peltikatoksi. Katselmusselostus, kasakkakasarmialueen asemapiirros sekä kustan-

nusehdotus rakennusten kunnostuksesta valmistuivat huhtikuussa ja siirto; kunnostus-

työt valmistuivat saman vuoden syyskuussa.247 

 

Tornion sotilaskasarmin korjaustyöt tulivat toisen kerran Lindqvistin suunniteltaviksi 

seitsemän vuoden kuluttua vuonna 1864, kun Tornion kaupungin maistraatti oli esittä-

                                                           
245 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 19.2.1857. OLRA Ea:1; L.I. Lindqvist kuvernöörille 
20.3.1857. OLRA Da:1.  OMA. 
246 L.I. Lindqvist kuvernöörille 20.3.1857. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 
28.2.1857. OLRA Ea:1. OMA. 
247 L.I. Lindqvist (kuvernöörille?) 8.4.1857. (vastaanottajaa ei ole merkitty) OLRA Da:1; L.I. Lindqvist 
8.4.1857. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 23.9.1857. OLRA Ea:1. OMA. 
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nyt Keisarilliselle Senaatille kustannusarvion erinäisistä korjaustöistä Tornion sotilaska-

sarmeilla. Senaatti näki korjauksen ajankohtaisiksi, mutta Tornion maistraatin ehdotuk-

sessa oli kuluja, joita kruunu ei voinut hyväksyä. Kuvernööri palautti asiakirjat Lindqvis-

tille uudelleen käsiteltäviksi ja tutkittaviksi, mitkä korjaustyöt ovat välttämättömiä ja 

aiheellisia.248 Lindqvist ehti pitämään katselmuksen Torniossa vasta seuraavana ke-

väänä. Katselmuksessa oli läsnä kolme Tornion kasarmien päällystön jäsentä. Jotka toi-

voivat Lindqvistin tarpeellisiksi katsomien korjaustöiden ja rakennusten laudoituksen 

lisäksi muutostöitä rakennusten sisustuksessa sekä aresti- ja vahtihuoneesta, upsee-

rien keittiöstä jne. Lindqvist laati kustannusarviot molemmista.249 Korjaustyöt toteutet-

tiin ilmeisesti vasta seuraavana vuonna, kun tuolloin tehtyjen töiden katselmuksessa 

nostettiin esiin tulisijoissa havaitut puutteet, joita korjattiin seuraavana vuonna jäljellä 

olevien korjausten ohella.250 

 

Lääninsairaala 

Oulun alkeisoppilaitoksen lisäksi lääninarkkitehdin vuosittaista huomiota vaatinut 

kohde oli Lasaretinsaaressa sijaitseva Oulun lääninsairaala. Lääninsairaala perustettiin 

vuonna 1792 ja se oli ainoa virallinen sairaala Pohjois-Suomessa 1870-luvulle asti.251 

Ensimmäiseksi Lindqvist suunnitteli vuonna 1856 kahden puisen ulkorakennuksen kun-

nostuksen, joista senaatti oli päättänyt jo vuonna 1854. Korjaustyöt urakoi läkkiseppä-

mestari Dahlbäck ja työt valmistuivat kesällä 1857.252 Samana vuonna kuvernööri antoi 

Lindqvistille tehtäväksi laatia suunnitelmat seuraavan vuoden maalaus- ja kunnostus-

töistä, jotka koskivat peltikattoja, hoitohuoneita ja tulisijoja. Kirjeistä päätellen sairaa-

larakennukset olivat olleet jonkin aikaa vailla säännöllisiä vuosikorjaustoimenpiteitä.253 

                                                           
248 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 23.9.1864. OLRA Ea:1. OMA. 
249 L. Lindqvist kuvernöörille 19.4.1865. OLRA Da:1. OMA. 
250 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 7.9.1866; Majuri Titoff kuvernöörille 17./29.8.1866. OLRA 
Ea:1; L. Lindqvist 14.9.1866. OLRA Da:1. OMA. 
251 Hautala 1976, 388; Paso & Rämö 2002, 53, 59. 
252 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 19.11.1856. OLRA Ea:1; L. Lindqvist 12.12.1856. OLRA 
Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 1.8.1857. OLRA Ea:1. OMA. 
253 L.I. Lindqvist 13.7.1857. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 30.12.1858. OLRA 
Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 26.4.1859; L. Lindqvist 26.4.1859. OLRA Da:1; Kuvernööri vt. lääninarkki-
tehti Lindqvistille 15.9.1859. OLRA Ea:1. OMA. 
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Aiemmin mainitun Lasaretin saaresta Oulujoen yli rakennettavan siltasuunnitelman 

vuoksi Lindqvist joutui laatimaan myös sairaalan pihapiirin rakennusten uudelleen si-

joittelua koskevan suunnitelman. Siltasuunnitelman vaihdettua paikkaa jäivät nämäkin 

suunnitelmat toteutumatta ja paikan päällä tehtyihin katselmuksiin ja suunnitteluun ja 

kustannuslaskelmiin käytetty aika meni osittain hukkaan.254 Toisaalta paikanpäällä teh-

dyt tutkimukset olivat varmasti hyödyksi myöhempiä sairaala-aluetta koskevia suunni-

telmia laadittaessa. 

 

Vuonna 1860 kunnostettiin jälleen sairaalan ulkorakennuksia ja 1861 varsinaisia sairaa-

larakennuksia sisätiloiltaan.255 Samoja pieniä vuosikorjaustöitä jatkettiin vuosina 1862–

65. Sairaalan puolesta korjaussuunnitelmia tilasivat sairaala-asiamiehet, ensin varatuo-

mari Wickmannin ja parin vuoden päästä luutnantti Wegelius, jotka lähestyivät kirjeil-

lään kuvernööriä. Sairaalahuoneiden kunnostus koettiin tarpeellisensa muun muassa 

paikkakunnalla olleen lavantautiepidemian takia. Huoneiden terveellisyyttä haluttiin 

parantaa maalaamalla likaantuneet seinät.256 

 

Lääninarkkitehtina suunnitelmia laatiessaan Lindqvist pystyi jonkin verran vaikutta-

maan millaisia korjaus- ja muutostöitä missäkin rakennuksessa oli tarpeen tehdä. Hän 

pystyi esittämään omia näkemyksiään ja uusia korjausehdotuksia sekä tarvittaessa 

poistamaan suunnitelmista tarpeettomiksi katsomiaan muutoksia. Esimerkiksi vuonna 

1865 lääninsairaalaa koskevien muutostöiden osalta joitakin toivottuja uudisrakennuk-

sia poistettiin listalta. Toisaalta Lindqvist tuki lääkärien esittämiä näkemyksiä muun 

muassa uusien kylpyhuoneiden rakentamisen sekä käymälöiden, tuuletushormien ja 

uuden kaivon rakentamisen osalta.257  

 

Vuodelle 1866 suunniteltujen korjaustöiden yhteydessä Oulun sairaalan ja linnanlää-

käri oli esittänyt Lindqvistille sairaalan saunaan hankittavaksi kuparisen höyrykattilan 

                                                           
254 L. Lindqvist kuvernöörille 18.10.1859. OLRA Da:1. OMA. 
255 L. Lindqvist 28.3.1860; L. Lindqvist kuvernöörille 27.5.1861. OLRA Da:1. OMA. 
256 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 21.3.1862. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 14.4.1862 
(nro7). OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 8.6.1863; Kuvernööri lääninarkkitehti Lind-
qvistille 8.3.1864. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 27.4.1864; L. Lindqvist 1.5.1865. OLRA Da:1OMA. 
257 L. Lindqvist kuvernöörille 12.6.1865. OLRA Da:1. OMA. 
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tavallisen muuripadan sijaan. Tällainenkin pieni muutos jo hyväksyttyyn kustannusarvi-

oon tuli hyväksyttää senaatissa. Lupa saatiin, mutta tämän vuoksi korjaustyöt ja pan-

nun tilaus viivästyivät niin paljon, ettei sitä saatu toimitettua ajoissa meriteitse.258 Lind-

qvist teki tilauksen helsinkiläiselle Osbergin ja Badesin verstaalle elokuussa 1866. Loka-

kuussa Lindqvistin tiedustellessa tilauksen saapumista ilmeni, että laiva, jolla kattila oli 

lähetetty Helsingistä, ei päässyt Kristiinankaupunkia pitemmälle jäiden tulon vuoksi.259 

Tilatun tavaran toimittamiseen Kristiinankaupungista Kokkolaan ja edelleen Ouluun 

asti vaati lääninrakennuskonttorin alkuvuosille poikkeuksellisen monilukuisen kirjeen-

vaihdon ennen kuin tavara oli perillä tammikuun lopulla 1867. Lindqvist lähetti ja sai 

Helsingistä, Kristiinankaupungista ja Kokkolasta yhteensä parikymmentä kirjettä.260 Tä-

mänkin jälkeen Lindqvist kävi kirjeenvaihtoa tavaran toimittajan kanssa liittyen tilauk-

sen maksamiseen ja kattilan asennukseen ja toimivuuden tarkastamiseen.261 

 

Vuonna 1867 sairaalassa tehtiin jälleen vuosikorjausluontoisia töitä lukuun ottamatta 

edellisenä syksynä myrskyssä tuhoutuneen liiterin korvaaminen uudella ja sairaalan 

ympärillä olevan aidan uusimista ja parantamista. Sairaalassa oli koettu vaikeaksi pitää 

potilaat erossa ”sairaalan ympärillä pyörivästä rahvaasta”.262 

 

Viljamakasiinit 

Veroviljojen säilyttämiseen käytettyjen kruununmakasiinien korjausyöt olivat yksi lää-

ninarkkitehdin työkohteista. Oulussa oli kolme kruununmakasiinia, joista kaksi oli ra-

kennettu 1850-luvun alussa ja olivat mahdollisesti ensimmäistä kertaa korjaustöiden 

kohteen vuosina 1857–58, jolloin Lindqvist laati suunnitelmat niiden kunnostusta var-

                                                           
258 Intendentti Edelfelt lääninarkkitehti Lindqvistille 25.7.1866. OLRA Ea:1; L. Lindqvist Yleisten rakennus-
ten ylihallitukselle 30.5.1866. OLRA Da:1. OMA. 
259 L. Lindqvist Osberg ja Badelle 23.8.1866 ja 27.10.1866; L. Lindqvist Kropelienille 19.11.1866. OLRA 
Da:1. OMA. 
260 Esim. L. Lindqvist Kropelienille 12.12.1866. OLRA Da:1; Viktor Johnsson lääninarkkitehti Lindqvistille 
22.10.1866. OLRA Ea:1; L. Lindqvist Obergille ja Badelle 5.1.1867; L. Lindqvist raatimies G. Lithénille 
12.1.1867. OLRA Da:1; L. Lindqvist konsuli Kroepelinille 12.1.1867. OMA. 
261 Esim. L. Lindqvist Obergille ja Badelle 28.1.1867. OLRA Da:1; V. Johnsson lääninarkkitehti Lindqvistille 
8.2.1867. OLRA Ea:1; L. Lindqvist Obergille ja Badelle 14.2.1867. OLRA Da:1. OMA. 
262 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 24.5.1867; Läänin yleisen sairaalan asiamies H. Wegelius Ku-
vernöörille 8.6.1867. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 19.8.1867. OLRA Da:1. OMA. 
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ten. Kruununmakasiinien vahtimestari Hermansson oli pyytänyt kuvernööriä käynnistä-

mään makasiinien korjaukset. Lindqvist laati katselmuksen perusteella kustannusar-

vion seuraavista korjauksista: 1. Uuden kivimakasiinin räystäiden ja oven maalaus öljy-

maalilla sekä lyhtyrakennelman rakentaminen valaisemaan sisätiloja 2. ojien kaivami-

nen kivimakasiinin ympärille ja tien korjaaminen, 3. toisen makasiinin katon tervaus, 4. 

saman perustusten korjaus, 5. vanhan mallashuonemakasiinin maalaus punamullalla ja 

katon tervaus.263 Satulaseppämestari Elias Reisin urakoimat korjaustyöt valmistuivat 

heinäkuussa 1859. Tämän jälkeen mallashuonemakasiinia korjattiin vuonna 1862 ja 

kaikissa makasiineissa tehtiin vuosikorjausluontoisia töitä vuosina 1864 ja 1866.264 

 

Muut korjaustyöt 

Oulun lääninmaanmittauskonttorin ja lääninarkiston rakennuksen valmistumisen 

(1862) jälkeen havaitut ongelmat tulisijoissa ja kosteusongelma tuottivat päänvaivaa 

Lindqvistille vielä usean vuoden ajan. Tulisijojen ensimmäinen korjaus ei riittänyt, vaan 

seuraavana talvena rakennuksessa havaittiin jäätymisongelma, joka ilmeisesti johtui 

rakentamisaikaisesta kosteudesta. Tulisijoja tuli Lindqvistin näkemyksen mukaan kor-

jata uudelleen.265 Sama tulisijojen avaaminen ja puhdistaminen toistui muiden vuosi-

korjaustöiden ohella vuosina 1865–66.266 

 

Vuoden 1866 katselmuksessa todettiin rakennuksen kosteuden olevan vaaraksi siellä 

säilyttäville asiakirjoille.267 Lopulta Lindqvist päätyi esittämään tulisijojen uudelleen ra-

kentamista. Sitä varten Lindqvist tilasi porilaiselta kaakelitehtaalta valkoisia kaakeleita 

kahta kaakeliuunia varten:268 

                                                           
263 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 26.9.1857. OLRA Ea:1; L.I. Lindqvist kuvernöörille 
18.1.1858; L.I. Lindqvist 18.1.1858. OLRA Da:1. OMA. 
264 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 1.8.1859; Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 
15.4.1862. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 4.7.1862. OLRA Da:1; Kuvernööri lääninarkkitehti Lind-
qvistille 8.7.1864. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuvernöörille 16.7.1864; L. Lindqvist Yleisten rakennusten yli-
hallitukselle 19.12.1866. OLRA Da:1. OMA. 
265 L. Lindqvist kuvernöörille 5.7.1864; L. Lindqvist kuvernöörille 5.5.1864. OLRA Da:1. OMA. 
266 W L. Lindqvist 26.6.1865. OLRA Da:1; Calonius kuvernöörille 13.1.1866. OLRA Ea:1; L. Lindqvist kuver-
nöörille 29.1.1866. OLRA Da:1. OMA. 
267 Kuvernööri Oulun lääninrakennuskonttorin päällikkö Lindqvistille 16.4.1866. OLRA Ea:1; L. Lindqvist 
kuvernöörille 9.1.1867. OLRA Da:1. OMA. 
268 L. Lindqvist 7.9.1866. OLRA Da:1. OMA. 
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Rouva E. Rosendahl, Pori ja kaakelitehdas. Tilaan valkoisia kaakeleita kahteen saman-

laiseen ja saman kokoiseen kaakeliuuniin, jotka tehtailija Reis muutama vuosi aikai-

semmin tilasi tänne. Kaakelit ovat noin 9 tuumaa leveitä ja 13 tuumaa korkeita. Ole-

vissa kaakeliuuneissa on 9½ kaakelia kolmella sivulla. Uunit ovat yhdeksän isoa kaake-

lia korkeita ja kaksi varvia ornamenttikaakeleita ylälistassa ja kranssissa, sekä varvi lis-

takaakeleita sokkelin päällä. Yhteensä 182 kpl isoja 13” korkeita kaakeleita, 38 kpl or-

namenttikaakeleita, 21 kpl ylälistaa tai kranssia ja 21 alalistakaakeleita. Koska minulla 

ei ole tietoja hinnoista tai sitä onko saatavilla useita erilaisia malleja, toivon näkeväni 

kauniita ja mahdollisimman virheettömiä pintoja ilman, että hinta nousee korkeam-

maksi kuin mitä Reis on maksanut (18kop/kpl) ja siihen hintaan luulisi saavan varsin 

kauniit kaakelit. Lopuksi toivon, että kaakelit ja lasku toimitettaisiin ensimmäisellä Ou-

luun tulevalla höyrylaivalla.269 

 

Kaakelit saapuivat syyskesällä 1866 kahdessa erässä.270 Jostain syystä kaakeliuunien ti-

laaminen aiheutti talven aikana keskustelua ja kyseenalaistamista, ilmeisesti ylittyneen 

kustannusarvion vuoksi. Lindqvist joutui seuraavan vuoden vuosikorjauksille laatimaan 

tarkemmat kustannusarviot ja esittämään kuinka aiempi kustannusarvion ylitys saa-

daan katettua.271 

 

Lindqvistin suunnittelemat korjaukset olivat monipuolisia pienistä vuosikorjaustoimen-

piteistä laajoihin muutos- ja jopa uudelleenrakennussuunnitelmiin. Valtion omistamien 

rakennusten korjaussuunnitelmien laatiminen ja valvominen oli yksi lääninarkkitehdin 

tärkeimmistä työtehtävistä. Kruunun rakennuksia ylläpidettiin ja huollettiin tiheämmin 

tehdyillä kunnostustöillä kuin esimerkiksi maakunnassa sijaitsevia kirkkoja. Kirkkojen 

korjaus- ja uudistustöiden välillä meni usein useita vuosikymmeniä, kun taas esimer-

kiksi lääninsairaalaa ja Oulun alkeiskoulun kiinteistöä kunnostettiin jos ei joka vuosi 

niin joka toinen. 

 

Sekä uudisrakennussuunnitelmien että korjaussuunnitelmien toteutus Oulun läänissä 

näyttäisi keskittyneen parille pääurakoitsijalle ja rakennusmestarille. Seppämestari B.C. 

Björnström ja satulamestari Elias Reis urakoivat suurimman osan varsinkin Oulussa si-

jainneiden kruunun kiinteistöjen rakennus- ja korjaustöistä. Björnström urakoi myös 

                                                           
269 L. Lindqvist E. Rosendahlille 15.6.1867. OLRA Da:1. OMA. Vapaa käännös ruotsinkielestä, Teija Ylimar-
timo. 
270 E. Rosendahl lääninarkkitehti Lindqvistille 3.8.1867. OLRA Ea:1. OMA. 
271 L. Lindqvist yleisten rakennusten ylihallitukselle 20.8.1867. OLRA Da:1. OMA. 
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Lapissa. Rakennusmestari Mikko Karjalahti näytti olleen Lindqvistin luottomies, sillä 

tämä oli toteuttamassa rakennustöitä monessa kirkossa ja makasiinissa. Lindqvist myös 

suoraan suositteli Tervolan kirkon korjausta varten Karjalahtea ainoana pätevänä ra-

kennusmestarina läänissä. 

 

 

2.3. Asemakaavat 

 

Kaupunkisuunnittelu oli myös osa Yleisten rakennusten ylihallituksen ja sitä myöten 

lääninarkkitehtien tehtäväkenttää. Useita uusia kaupunkeja perustettiin Krimin sodan 

jälkeen, koska keisari halusi elvyttää kovia kokenutta suuriruhtinaskuntaa. Turun ja Po-

rin lääninarkkitehti Chiewitz laati 1850-luvulla asemakaavat kuuteen eri kaupunkiin.272 

Oulun lääninarkkitehtina Lindqvist laati kaksi asemakaavaa: Kemiin 1850-luvun lopulla 

ja Raaheen 1865. 

 

Kemin asemakaava oli kokonaan uuden kaupungin asemakaava. Kenraalikuvernööri 

Bergin antoi vuonna 1856 läänin kuvernöörille tehtäväksi selvittää sopivaa paikkaa Ke-

mijoen rannalle rakennettavaa uutta kaupunkia varten. Kuvernööri delegoi asian Lind-

qvistille ja antoi tälle tehtäväksi yhdessä vt. luotsivalvoja, Kapteeni Lönnströmin ja Ke-

min kihlakunnan kruununvouti J.E. Walleniuksen kanssa tehdä katselmuksen Kemijoen 

rannalla sen eteläpuolella sijaitsevaan Sauvosaareen sekä laatia suunnitelman ja ase-

makartan kaupungin perustamista varten.273 

 

Lindqvist teki määrätyn katselmusmatkan loppuvuodesta 1856 ja ilmoitti kuvernöörille 

tehneensä mittauksia ja tutkimuksia Sauvosaaren kärjessä Kemin pitäjässä vt. luotsitar-

kastaja, kapteeni Lönnström avustuksella.274 Hän sai asemakaavan ja kustannusarvion 

valmiiksi jo joulukuussa 1856. Kuvernöörille lähettämässään selostuksessa Lindqvist 

kuvaili Sauvosaaren nykytilannetta, maaperää, kasvillisuutta, maatiloja ja merenrantaa 

                                                           
272 Lybeck 1992: 28–30. 
273 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 15.8.1856. OLRA Ea:1 (No 1253). OMA; Hedman 1969, 
200–205, 211–214. 
274 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 16.12.1856. OLRA Da:1. OMA. 
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sekä lähetti kuvauksen uudesta asemakaavasta ja kustannusarvion uuden kaupungin 

kolmen ensimmäisen kaupunginosan rakentamisesta. Kustannusarvio oli 17180 hopea-

ruplaa. Asemakaavan liitteeksi Lindqvist laati kustannusarvion metsän kaatamisesta ja 

katujen raivaamisesta (7180 ruplaa).275 

 

Kaupungin suunnittelutyö kesti useamman vuoden. Vuonna 1857 Lindqvist laati lisä-

kustannusarvion raati- ja pakkahuoneen rakentamiseksi uuteen Kemin kaupunkiin. 

Raatihuoneen kustannuksiksi Lindqvist arvioi 3200 ruplaa ja pakkahuoneen 2350 rup-

laa.276 

 

Keisari teki vuonna 1857 päätöksen kaupungin rakentamisesta Kemijoen suuhun Sau-

vosaareen. Senaatin talousosasto antoi lääninhallitukselle tehtäväksi selvittää millaiset 

määrärahat tarvitaan itse kaupungin perustamiseen ja millaiset sen rakentamiseen ja 

järjestyssääntöjen laatimiseen. Kuvernöörin virasto välitti tehtävän luonnollisesti Lind-

qvistille, jota pyydettiin laatimaan ja toimittamaan mahdollisimman pian suuntaa anta-

van kustannusarvion tulevan kaupungin asemakaavasta sekä kaupungista yleiselle 

maantielle johtavan päätien suunnittelusta.277 

 

Lindqvist joutui palaamaan Kemin asemakaavan pariin maaliskuussa 1865. Suunnitel-

mat olivat ilmeisesti kiertäneet muutaman vuoden eri viranomaisille, muun muassa se-

naatilla ja Yleisten rakennusten ylihallituksessa, ja ne palautuivat kommentteineen 

Lindqvistin päivitettäviksi. Kuvernööri pyysi Lindqvistiä päivittämään suunnitelman kol-

men kuukauden kuluessa.278 Lindqvist palautti asiakirjat jo toukokuun 1865 loppuun 

mennessä. Vaikka Yleisten rakennusten intendentti oli antanut korjausesityksiä muun 

muassa tonttien koosta, Lindqvist ei kokenut tarkoituksenmukaiseksi muuttaa laadit-

tua asemakaavaa ja laatia uutta piirustusta, vaan hän lähetti takaisin kuvernöörille hä-

nelle lähetetyt asiakirjat ja kartat.279 

                                                           
275 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 23.12.1856 ja L. Lindqvist 23.12.1856; L.I. Lindqvist 
23.12.1856. OLRA Da:1. OMA. 
276 L.I. Lindqvist 8.7.1857. OLRA Da:1. OMA. 
277 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 31.12.1857. OLRA Ea:1. OMA. 
278 Kuvernööri lääninarkkitehti Lindqvistille 29.3.1865. OLRA Ea:1. OMA. 
279 L. Lindqvist kuvernöörille 26.5.1865. OLRA Da:1. OMA. 
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Lindqvist vaikutti merkittävästi myös Raahen kaupungin suunnitteluun. Häneltä pyy-

dettiin lausuntoa Raahen kaupungin tonttijaosta ja rakentamistapaohjeiden uusimi-

sesta. Suunnittelun edetessä mukaan tuli myös kaupungin laajentumissuunnitelma. 

Suunnittelu käynnistyi vuonna 1860 ja ensiksi kuvernööri pyysi Lindqvistiä laatimaan 

senaatille kopion Raahen asemakaavasta käytössä olevaa pienemmässä mittakaavassa. 

Kaupunkien rakennusjärjestyksistä annettavat lausunnot kuuluivat lääninarkkitehdin 

perustehtäviin ja muun muassa Chiewitz lausui ainakin neljän eri kaupungin rakennus-

järjestyksistä.280 

 

Lindqvist antoi tonttijaosta ja rakennusjärjestyksestä lausunnon seuraavana keväänä. 

Lindqvistin näkemyksen mukaan esitetyissä ohjesäännöissä olisi tullut ensiksi esittää 

kaupungin nykyinen tilanne, koska vanhojen tonttien rajat erosivat toisistaan. Lindqvist 

esitti rakennusjärjestykseen muutamia muutoksia, joista esimerkkinä § 10, jonka Lind-

qvistin mukaan olisi tullut kuulua seuraavasti: Rakennukset, jotka rakennetaan suurem-

man kadun varteen, tulee sekä vanhassa että uudessa osassa kaupunkia varustaa vä-

hintään viidellä ikkunalla kadulle päin. Rakennuksen tulee olla niin korkea, että vintti 

asuinhuoneiden yläpuolella, voidaan ottaa käyttöön ilman, että katto ei ylitä viides-

osaa rakennuksen leveydestä. § 13 Lindqvist esitti tarkennettavaksi seuraavasti: Raken-

nusrivin ja ajotien väliin tulee jäädä 2½ kyynärän levyinen kävelytie, jonka ulkosivulla 

on rännikivet.281 

 

Vuonna 1864 kuvernööri pyysi uudelleen lausuntoa Raahen tonttijaosta ja kaupungin 

laajentamisesta. Lindqvistin näkemyksen mukaan esitetty tonttijärjestys oli liian toi-

veikas toteutuakseen kaupungin silloisessa tilanteessa. Vanhat tontinrajat olivat niin 

erilaiset suhteessa ehdotettuun, että yhtä uutta tonttia varten olisi jouduttu jakamaan 

kolme tonttia. Tämä olisi tullut niin kalliiksi, etteivät tonttien omistajat sitä hyväksyisi. 

Lindqvist esitti, että suurimmat kadut olisivat noin 20 kyynärää leveitä. Uusien itäisten 

ja eteläisten kaupunginosien kadut olisivat yhtä leveitä kuin vanhassa osassa ja tont-

tien rajat vastaisivat vanhan osan rajoja. Eteläinen ja Kirkko -esplanadi jatkuisivat myös 

                                                           
280 Kuvernöörin kanslia vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 24.12.1860. OLRA Ea:1. OMA; Lybeck 1992, 28. 
281 L. Lindqvist kuvernöörille 9.8.1861. OLRA Da:1. OMA. 
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uuden itäisen kaupunginosan läpi, jonka tontit olisivat Lindqvistin näkemyksen mukaan 

myös hieman pienempiä.282 

 

Ilmeisesti Lindqvistin asiantuntevien kommenttien vuoksi senaatti antoi lopulta hänelle 

tehtäväksi laatia uuden, kaupungin laajentamista koskevan asemakaavan Raaheen. 

Lindqvist järjesti talvella 1864–65 kaupungin maistraatin ja porvariston kanssa kokouk-

sen suunnitelmien tarkentamiseksi. Kokouksessa päästiin ilmeisesti yhteisymmärryk-

seen kaupungin tulevasta kehittämisestä. Suunnitelmia tarkennettiin muun muassa 

kaupunginosien välille suurten tulipalojen ehkäisemiseksi muodostettavien esplana-

dien osalta sekä makasiinien erottamiseksi tonteista kunnollisilla istutuskaistaleilla. 

Lindqvist sai Raahen kaupungin järjestyssäännöt ja uuden asemakaavan valmiiksi hel-

mikuussa 1865.283 

 

Asemakaavojen laatiminen vaati taas omaa erityistaitoaan, mitä Lindqvist kuitenkin en-

nakkoluulottomasti toteutti. Hänellä oli myös itseluottamusta pysyä tarvittaessa 

omassa näkemyksessään esimiehen erilaisesta näkemyksestä huolimatta. 

  

                                                           
282 L. Lindqvist kuvernöörille 24.5.1864. OLRA Da:1. OMA. 
283 L. Lindqvist 28.2.1865; L. Lindqvist kuvernöörille 28.2.1865. OLRA Da:1. OMA. 
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3. TARKASTUKSET JA VALVONTA 

 

 

3.1. Tarkastus- ja valvontamatkat ja katselmukset 

 

Oulun lääninarkkitehtina Lindqvist teki katselmuksia ja tarkastusmatkoja sekä omiin 

suunnittelukohteisiin ja erityisesti Oulussa olonsa alkuaikana majuri Oldenburgin ja 

muiden Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehtien sekä paikallisten rakennusmes-

tarien suunnittelemiin uudisrakennus- ja kunnostuskohteisiin. 

 

Yksi ensimmäisistä Oulun ulkopuolelle tehdyistä tarkastusmatkoista koski Piippolassa 

sijaitsevan Wuornan siltatyömaata maaliskuussa 1856. Sillan oli suunnitellut Oldenburg 

vuonna 1854. Paikalla olivat rakennusmestari Karjalahti, urakoitsijat Mattlin ja Pehko-

nen. Katselmuksessa ilmeni, että joki oli 6 kyynärää kapeampi kuin piirustuksissa. Sillan 

maakiinnitykset, pilarit, ja jäänmurtajat olivat valmiina ja suuri osa puutavarastakin oli 

jo työstetty. Lindqvist totesi katselmuspöytäkirjassaan sillanrakennuksessa käytetyn 

Haapavuoresta louhitun kiven olevan sopimatonta vesirakentamiseen. Majuri Olden-

burg oli hyväksynyt urakoitsijoiden ehdottaman kiven, koska graniittia oli vaikeasti saa-

tavilla. Lindqvist esitti tarkastuskertomuksessaan parannusehdotuksia siltapilarien vah-

vistamiseksi.284 Kuvernöörille osoitetussa saatekirjeessä vt. lääninarkkitehti laskuttaa 

myös kolmen päivän tarkastusmatkansa kulut 20 ruplaa ja 38 kopeekkaa.285 Esitetyt 

korjaustyöt tulivat tarkastettaviksi heinäkuun alussa. Lindqvistin näkemyksen mukaan 

sillan vahvistamiseksi oli tarpeen vielä tehdä joitakin lisävahvikkeita sillan pohjoisim-

malle osalle.286 

 

Lindqvist teki loppukatselmukset Hailuodon Marjaniemessä ja Keskiniemessä loka-

kuussa 1857. Kohteina olivat Marjaniemen vanhan tunnusmajakan muutostyöt ja sa-

                                                           
284 Kuvernööri vt. lääninarkkitehti Lindqvistille 12.3.1856. OLRA Ea:1; Tarkastuskertomus 9.4.1856. OLRA 
Da:1. OMA. 
285 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 9.4.1856. OLRA Da:1. OMA. 
286 Besigtninsinsrument öfver byggnadsarbetet vid Wuorna bro 1856 28 Juli. OLRA Da:1. OMA. 
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malle paikalle rakennettu uusi luotsivahtitupa sekä Keskiniemen uusi merkki- eli tun-

nusmajakka.287 Ensimmäisenä päivänä katselmoitiin Keskiniemen majakka. Toimituk-

sessa, jossa läsnä oli urakoitsija seppämestari Björnström, todettiin seuraavaa: raken-

nelma oli suurimmaksi osaksi piirustusten mukainen ja maalattu alaosastaan punamul-

lalla ja yläosasta valkoisella öljymaalilla. Tarkemmassa mittauksessa ilmeni, että raken-

nelma oli alaosastaan 4 ja ½ jalkaa pienempi kuin piirustuksissa.288 

 

Seuraavana päivänä katselmus pidettiin Marjaniemessä uudella valomajakalla, jonka 

urakoitsijat ovat muuttaneet entisestä tunnusmajakasta. Läsnä olivat luotsinvanhin Jo-

han Sipilä ja urakoitsija Henrik Puskala. Katselmuksessa todettiin rakennelman, joka oli 

suurimmaksi osaksi tehty entisen tunnusmajakan puutavarasta, vastaavan muutosta 

varten laadittuja piirustuksia. Joitakin puutteita viimeistelyssä kuitenkin oli ja ne mää-

rättiin korjattavaksi.289 Samana päivänä katselmusta jatkettiin Marjaniemen luotsitu-

valla. Tupa oli rakennettu laadittujen piirustusten mukaisesti. Luotsinvanhin Sipilä otti 

tehtäväkseen muutamat pienet lisätyöt, jotka katsottiin tarpeellisiksi. Lisätyöt määrät-

tiin luovutettaviksi luotsitarkastusmies kapteeni Ingmanille.290 

 

Heti seuraavana keväänä Ouluun siirtymisensä jälkeen Lindqvist määrättiin tekemään 

katselmus suunnittelemassaan Oulunsalon kirkossa. Oulunsalon pitäjänmiehet olivat 

käyneet kuvernöörin virastossa pyytämässä uutta katselmusta rakennusmestari Jakob 

Kuorikosken rakentamassa kirkossa. Katselmus pidettiin 10.4.1856 ja siinä olivat läsnä 

vt. lääninarkkitehdin lisäksi kappalainen ja varapastori Bäckvall, kihlakunnantuomari 

Johan Maksa ja useita seurakunnan jäseniä. Katselmuksessa havaittiin useita puutteita, 

tuuli kävi läpi muun muassa ikkunoista ja katosta, joitakin tappeja puuttui rakenteesta 

jne.. Syyksi todettiin, ettei työmiehiä oltu tarpeeksi valvottu. Lääninarkkitehti totesi 

kuitenkin kirkon rakennetun piirustusten ja dokumenttien mukaisesti ja kaiken puuse-
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päntyön hyvin tehdyksi. Lindqvist teki kustannusehdotuksen tarvittavia lisätöitä var-

ten.291 Toisen kirkonkatselmusmatkansa Lindqvist teki Kuhmoon syksyllä 1856. Kor-

jaustyöt oli tehty majuri Oldenburgin suunnitelmien mukaan.292  

 

Oldenburgin suunnittelema oli myös Sotkamon kirkko, jonka perustusten katselmuk-

seen Lindqvist kutsuttiin heinäkuussa 1864. Pitäjän asukkaat olivat ilmoittaneet maksa-

vansa halutun katselmuksen kustannukset lääninarkkitehdille.293 Katselmuksessa läsnä 

olivat urakoitsija, rakennusmestari Tolpo, tilalliset Komulainen, Tervonen ja Klemetti. 

Katselmuspöytäkirjassa todettiin perusmuurin olleen mitoiltaan suurimmaksi osaksi 

piirustusten mukainen, mutta niin epävarmasti ja heikosti perustettu, että osa kivistä 

oli jo liikkunut paikoiltaan. Lindqvist oli antanut urakoitsija Tolpolle ohjeet pohjan ja 

perustusten vahvistamisesta, mutta korjaustöitä ei ilmeisesti heti aloitettu sillä kirjees-

sään kuvernöörille marraskuussa 1864 Lindqvist pyysi tätä patistamaan seurakuntalai-

sia perustusten korjaamiseen. Hän muistutti myös rakennuskomitean perustamisesta 

töitä valvomaan.294 

 

Luonnollisesti Lindqvist teki katselmuksia myös itse suunnittelemiensa kirkkojen raken-

nustyömailla. Sodankylän kirkon loppukatselmuksen hän teki lokakuussa 1859. Katsel-

muksessa läsnä olivat rakennusmestarin lisäksi pastori ja kirkkoherra J. Liljeblad sekä 

urakoitsijan puolesta käsityöläinen herra H. Tornberg Oulun kaupungista. Katselmuk-

sessa todettiin kirkkorakennus rakennetuksi piirustuksissa annettujen mittojen mukai-

sesti kiilatusta harmaakivestä ja torni rankorakenteena ja laudasta. Selostuksen mu-

kaan perustukset oli tehty suhteellisen huolellisesti ja täsmällisesti kuten kustannuseh-

dotuksessa kerrotaan. Seinien kivityö oli tehty niin huolellisesti, että kyseessä oli yksi 

parhaista harmaakivikirkoista maassa. Myös puutyöt oli huolellisesti tehty. Maalaus-

töistä oli huomautettavaa ja ne jäivät seuraavaan kevätkesään korjattaviksi ja täyden-

nettäviksi.295 Lindqvist oli selvästi tyytyväinen sekä suunnitelmaansa että sen toteutuk-

seen. 

                                                           
291 Katselmuskertomus 31.5.1856. OLRA Da:1. OMA. 
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Sievin kirkolla Lindqvist teki ainakin kaksi katselmusta: toisen tammikuussa ja toisen, 

loppukatselmuksen lokakuussa 1861. Ensimmäisessä katselmuksessa paikalla oli Lind-

qvistin lisäksi kappalainen, pastori J.F. Silvius. Kivijalka ja 4-5 hirsikertaa vastasivat mi-

toiltaan piirustuksia. Kirkkolaivan kivijalka ja perustukset oli huolellisesti tehty, mutta 

kellotapulin perustukset eivät vastanneet piirustuksia. Se piti tehdä uudestaan. Tämän 

lisäksi Lindqvist antoi runsaasti tarkempia ohjeita jatkon varalle.296 Loppukatselmuk-

sessa läsnä olivat pastori Silvius ja rakennusmestari M. Karjalahti sekä seuraavat seura-

kunnan jäsenet: nimismies Kristian Mickelson Haikola, talokkaat Matts Mattsson Hai-

kola, Matts P.son Kangasrääsiö, And. Henr.son JussinPekka, sekä kuudennusmies Matts 

Henriksson Koivisto. Katselmuksessa todettiin: Rakennus oli muutamaa poikkeusta lu-

kuun ottamatta hyvin ja huolellisesti tehty piirustusten, kustannusarvion ja 4.3.1861 

pidetyssä katselmuksessa sovitun mukaisesti ja siten valmis jumalanpalvelusten pitoa 

varten. Joitakin pieniä puutteita vielä oli, mm. listoitukset eteisissä. Rakennuksen lau-

doittamiseen kuuden vuoden kuluttua annettiin myös ohjeita.297 Samalla katselmus-

matkalla Lindqvist vieraili Kalajoen vasta rakennetulla kruununkymmenysaitalla tehden 

katselmuksen sielläkin.298 

 

Tervolan kirkon työmaalle Lindqvist teki kolme katselmusmatkaa: 12.4. ja 25.10.1861 

sekä loppukatselmuksen syys-lokakuussa 1864. Ensimmäisessä katselmuksessa läsnä 

olivat seurakunnan kappalainen Kohlström, rakennusmestari Kandelin, työekonomi 

Pallari sekä useita seurakunnan jäseniä. Katselmuksessa todettiin ongelmat perustuski-

vien saannissa sekä nostettiin esiin tarve ammattimiesten palkkaamiseksi työmaalle 

erityisesti kattotuolien teon vuoksi.299 

 

Loppukatselmuspöytäkirjassaan Lindqvist totesi seurakunnan palkkaamalla ensimmäi-

sellä rakennusmestarilla ja seurakuntalaisilla olleen niin vähän kokemusta, että aiem-

min pidetyissä katselmuksissa oli löytynyt useita puutteita, joita ei olisi tullut ammatti-
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taitoisemman rakennusmestarin ja työntekijöiden toimesta. Piirustuksia ei ollut nouda-

tettu rakenteiden tai koristelun osalta. Kirkon seinät ovat 18 tuumaa matalammat kuin 

piirustuksissa ja samoin sisäkorkeus 12 tuumaa tai jalan pienempi. Saarnastuoli oli 6-7 

tuumaa matalampi kuin piirustuksissa. Vesi- ja sisäkatto, joiden olisi pitänyt piirustus-

ten mukaan levätä seinäpilarien varassa irti seinästä, olivat riippuvaisia seinän sijain-

nista, mikä olisi voinut johtaa katon murtumiseen. Kaikki sisä- ja ulkolistat ja koristeet 

rakennusmestari oli jättänyt ilman detaljeja ja huolimattomiksi niin, että kirkon tyyli oli 

Lindqvistin näkemyksen mukaa hukkaan heitetty. Suurimmat epätäsmällisyydet olivat 

tornissa, jota jo 25.10.1861 pidetyn katselmuksen jälkeen yritettiin korjata. Lindqvist 

toivoi kunnostustöitä erityisesti virheellisten rakenteiden korjaamiseksi.300 Saatekir-

jeessä Lindqvist pyysi, että kuvernööri olisi korostanut seurakuntalaisille korjaustöiden 

välttämättömyyttä, jotta esitetyt varoitukset huomioitaisiin. Koska seurakunta oli saa-

nut kruunun lainan kirkon rakentamista varten, olisi korjaustyöt ehdottomasti teh-

tävä.301 

 

Hetan kirkon ja pappilan loppukatselmuksen Lindqvist teki syyskuussa 1864. Lindqvist 

totesi Enontekiön Lapinmaan seurakunnan Hetan kylässä olevien uusien kirkko- ja pap-

pilarakennusten tulleen valmiiksi muutamin varauksin. Työ oli kaikin puolin huolelli-

sesti ja hyvin tehty määräysten ja rakennuspiirustusten ja kustannusarvion mukaisesti. 

Jäljellä oli kesken jäänyt kirkon laudoittaminen ¾ osaltaan, sisä- ja ulkopuolen maalaus 

sekä valeikkunan asentaminen. Koska kaikki tarvittava materiaali muutamia lautoja lu-

kuun ottamatta oli hankittuna, jäljellä olevat työt maksoivat 670 markkaa. Urakoitsija 

oli tehnyt pappilassa joukon ylitöitä, koska kruununnimismies Braxenin oli antanut 

epäselviä tietoja vanhojen rakennusten kunnosta. Lindqvistin mukaan urakoitsija 

Björnström oli oikeutettu hakemaan niistä korvausta.302 

 

Sotilasrakennusten katselmuksia Lindqvist teki myös normaalin käytännön mukaisesti 

kuvernöörin toimeksiannosta sekä etukäteen korjaustöiden suunnittelua varten, että 

töiden edetessä ja valmistuttua. Oulussa sotilasrakennusten katselmukset keskittyivät 
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ruotuarmeijan eli Oulun kolmannen tarkka-ampujapataljoonan kasarmiin Heinäpäässä. 

Kemin harjoitushuoneen lisäksi ainoa muualla läänissä sijaitseva sotilasrakennuskohde, 

johon Lindqvist teki katselmusmatkoja, oli Tornion kasakkakasarmi, jonka uudelleen si-

joittamisen ja rakentamisen Lindqvist suunnitteli vuonna 1856.303 

 

Tornion kasakkakasarmin ja muonamakasiinin loppukatselmukset pidettiin lokakuun 

alussa 1857. Ensimmäisenä päivänä katselmuksen kohteena olivat kasarmirakennukset 

ja seuraavana päivänä sotilasmuonamakasiini.304 Tornion kasarmien katselmuksessa 

läsnä olivat Tornion kaupunkiin komennettu Kasakka ”Sotniken” Sesojeff, urakoitsijat 

satulaseppä E. Reis ja seppämestari Björnström. Uudelleen rakennetut kasakkakasar-

meiksi luovutettavat rakennukset sisälsivät kaikki kustannusehdotuksessa esitetyt työt 

ja ne oli tehty huolellisesti ja tyydyttävällä tavalla. Työt oli tehty urakkasopimusten mu-

kaisesti, lukuun ottamatta vesikattoa, johon vuodenajasta johtuen ei ollut voitu hank-

kia tiiliä, mutta joka heti purjehduskauden alettua seuraavana keväänä tuli tehdään 

loppuun.305 Katselmuksen pöytäkirja oli melko yksityiskohtainen, ja vaikka yhteenve-

dossa Lindqvist oli todennut sovitut työt tehdyiksi, oli pöytäkirjaan kirjattu monia puut-

teita, jotka tuli tehdä loppuun: 

Pöytäkirja Tornion kaupungin kasakkakomennuskunnan rakennusten katselmuksesta 

2.10.1857. Läsnä olivat urakoitsija W. E. Reis, Pormestari Fr. J. Cederman, raatimies P. 

Govenius ja kasakka ”sotniken” Sesojeff. Katselmuksessa todettiin kasarmirakennus nro 

1 rakennetun piirustusten mukaisesti, lukuun ottamatta kivistä kattolistaa. … Vesikatto, 

joka tehdään joko tiilistä tai yksinkertaisesti laudoista, tuli väliaikaisesti kattaa liisteillä. 

Rakennus tuli maalata kalkkimaalilla ja tervalla. Räystäällä oleva lautojen painama vesi-

kouru tuli asettaa uudelleen paikoilleen. Yläkerran täytepohja tuli täyttää tambuuria 

myöten. Kaakeliuunit upseerien huoneissa tuli slammata kertaalleen ja sisemmät ikku-

nat maalata. … Talli, nro 2: Talli tuli kattaa ja tilkitä. Lankut tuli sovittaa välikaton pelkko-

jen alle kantavuuden parantamiseksi. Ruokala, nro 3: Vesikatosta ja yleisesti merkittiin 

sama kuin tallista.… Lukot ja avaimet olivat tästä rakennuksesta ja joistakin muista pai-

koista vielä sepällä, joka vastasi työstä. Muut: Ikkunaruudut ja rautatyöt, pellit, lukot ja 

muut maistraatin hankittavat tuli korvata. Lattiat: Leipomotuvan ja keittiön lattia oli 

tehty kivestä toisin kuin suunnitelman mukaisesti puusta. … Kasakoiden tuli huomioida, 

että seuraavana keväänä katot tuli puhdistaa lumesta. Ruoka-aitta, nro 5: … Kaksi kome-

ron seinää oli tilkittävä. Sauna, nro 4: Kattorännit oli uusittava seuraavana keväänä. Käy-
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mälä, nro 8: Ovenpainike asennettava. Ulompi piha/sivut maalattava 2½ kyynärän kor-

keudelta valkoiseksi. Kaikkien näiden töiden loppuun saattamiseksi urakoitsijoiden läsnä 

ollessa kauppias Porthan vastaa ja Thorvald Krockman voi todistaa. Torniossa L.I. Lind-

qvist.306 

 

Lindqvist teki säännöllisesti katselmuksia Oulussa olevissa usein korjatuissa kruunun 

kiinteistöissä. Sekä Oulun yläalkeiskoulussa että lääninsairaalassa hän vieraili useasti 

sekä korjaustarpeita kartoittavissa katselmuksissa että rakennustöiden tarkastuksissa. 

Oulussa sijaitsevissa kohteissa oli ilmeisen helppo pitää katselmuksia tarvittavan usein. 

Koulurakennuksen ensimmäisessä katselmuksessa Lindqvistillä oli muista katselmuk-

sista poiketen rakennusalan asiantuntijat (kirvesmies, muurarimestari ja maalari) mu-

kana arvioimassa korjaustarpeita. Koulurakennuksen katselmukset keskittyivät pääasi-

assa korjaustöihin lukuun ottamatta voimistelusali- ja ulkorakennusten loppukatsel-

musta marraskuussa 1857.307 

 

Lääninsairaalassa Lindqvist teki 1860-luvulla useita korjaustöiden loppukatselmuksia. 

Suurin osa töistä oli tehty katselmuskertomusten mukaan hyvin ja ne voitiin vastaanot-

taa loppuun suoritettuina. Poikkeuksena oli maalarimestari Dahlströmin maalaustyö-

urakka vuonna 1863. Dahlström oli ilmeisesti ymmärtänyt laaditut maalaussuunnitel-

mat väärin tarjotessaan niistä lääninhallituksessa 30.7.1863 pidetyssä urakkahuutokau-

passa. Lindqvistin laatiman selostuksen mukaan Dahlström oli tehnyt useissa pinnoissa 

pohjamaalauksen liimamaalilla suunnitelmissa edellytetyn öljymaalin sijaan. Tämän 

vuoksi maalipinnat eivät Lindqvistin mukaan kestäisi samalla tavalla kuin kokonaan öl-

jymaalilla tehtynä. Korjauskehotuksesta huolimatta Dahlström ei tehnyt maalaustöitä 

uudelleen ja sen vuoksi hänen palkkiosta pidätettiin osa väärän toteutustavan 

vuoksi.308 

 

                                                           
306 L.I. Lindqvist 2.10.1857. OLRA Da:1. OMA. Vapaa käännös ruotsinkieleltä, Teija Ylimartimo. 
307 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 18.6.1856; L. Lindqvist 4.11.1856; L.I. Lindqvist kuvernöö-
rille 25.11.1857; L. Lindqvist kuvernöörille 15.12.1860; L. Lindqvist (kuvernöörille?) 17.10.1861. OLRA 
Da:1. OMA. 
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Katselmusten yhteydessä jo laadittuja suunnitelmia saatettiin myös muuttaa. Näin kävi 

muun muassa lääninsairaalan leivintuvan korjaustyön osalta. Aloituskatselmuksessa 

mukana ollut sairaalan taloudenhoitaja oli huomauttanut Lindqvistille, että vanhassa 

kasarmirakennuksessa ollut leivintuvan uunin veti 125–130 leipää, joita meni 9 kappa-

letta neliökyynärälle. Uunia tarvitsi lämmittää vain joka toinen päivä. Uutta suunnitel-

tua uunia jouduttaisiin sen sijaan lämmittämään useita kertoja päivässä, koska siihen 

mahtuisi vain 54 saman kokoista leipää. Lindqvist laskelman mukaan leivintuvan suu-

rentaminen nosti kustannusarviota 160 ruplalla. Kuvernööriltä saatiin lupa muuttaa pii-

rustuksia.309 

 

Useista Oulun läänin alueelle suunnitelluista ja rakennetuista kruununmakasiineista 

Lindqvist teki lääninrakennuskonttorin asiakirjojen perusteella katselmuksen vain yh-

teen Oulun ulkopuolella sijainneeseen makasiiniin. Kuvernöörin määräämä katselmus 

koski Kalajoen pappilan lähelle rakennettua pitäjän kruununkymmenysaittaa, jonka oli 

suunnitellut rakennusmestari Karjalahti. Lindqvist oli tarkistanut suunnitelman ja esit-

tänyt siihen tarkennuksia kuvernöörin pyynnöstä vuonna 1860. Seuraavana vuonna pi-

detyssä loppukatselmuksessa olivat läsnä käskynhaltija F. Nandelstadt, työstä vastan-

nut talokas Merinoja ja useita talonomistajia. Rakennus oli katselmusselostuksen mu-

kaan pituudeltaan, leveydeltään ja korkeudeltaan 26.3.1860 päivätyn kirjeen mukai-

nen. Seinät, katto ja sisustus olivat huolellisesti ja tarkasti tehdyt. Perustukset oli tehty 

huolellisesti rakennusmestari Karjalahden piirustusten mukaan ja lattialankkujen alla 

oli tiilimuuraus selostuksen mukaisesti.310 

 

Aiemmin mainittuun lääninhallituksen talohankkeeseen liittyen Lindqvist teki katsel-

muksia ja mittauksia vuosina 1858 ja 1859 kaupungin toria ympäröivillä tonteilla. En-

simmäisenä Lindqvist tutki kruunulle ostettavaksi suunniteltuja Oulun kaupungin en-

simmäisen kaupunginosan tontteja nro 30 ja 33 ja niillä sijaitsevia rakennuksia. Tontit 

omisti kauppias L. Candelin. Rakennuksia suunniteltiin kuvernöörin uudeksi residens-

siksi. Lindqvist totesi rakennusten (muun muassa nykyinen Franzenin talo) olleen alle 
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30 vuotta vanhoja. Päärakennus ja kolme isoa makasiinia olivat hyvässä kunnossa, 

asuinhuoneet olivat kahteen kertaan tapetoidut ja kaikin puolin hyvässä kunnossa. Pie-

nempi asuinrakennus ei ollut niin hyvässä kunnossa. Ulkohuonerakennus ja makasiini-

rakennus olivat hyvässä kunnossa. Lindqvistin arvion mukaan kuvernöörin virastoksi 

tarvittavat muutokset tulisivat maksamaan 275 ruplaa. Seuraavana vuonna hän tutki 

lääninhallituksen virastorakennukselle sekä tulevalle raatihuoneelle vuonna 1825 laadi-

tussa asemakaavassa varattuja tontteja. Lindqvist totesi tonttien vastaavan mitoiltaan 

lähes täysin asemakaavassa annettuja mittoja.311 

 

Lindqvist teki myös pari kolme muuta tarkastusta ja mittausta Oulun kaupungissa. 

Vuonna 1861 kaupungin pormestari ja ritari C. Bergstedt pyysi Lindqvistiä tarkasta-

maan Oulun kaupungin kolmannessa kaupunginosassa tontilla nro 5 sijaitsevien uudis-

rakennusten sijainnin suhteessa vieressä oleviin palokatuihin. Mittaukset tehtiin suh-

teessa Suureen isoon katuun, Saaristonkatuun ja Kauppakatuun. Seuraavana vuonna 

pormestari Bomansin tilasi Lindqvistin tarkistamaan mitat omistamallaan ensimmäi-

sessä kaupunginosassa sijaitsevalla tontilla nro 2 meneillään olevaa rakennustyömaata 

varten. Lindqvist laati asemapiirroksen, johon oli tarkentanut mittoja.312 

 

Kolmas Oulun kaupungissa yksityisestä toimeksiannosta tehty katselmus koski kaup-

pias I.J. Boströmin valitusta Oulun maistraatin aikomuksesta kiinnittää katuvalon tanko 

hänen talonsa vastarapattuun julkisivuun vuonna 1856. Lindqvist oli lausunnossaan 

sitä mieltä, ettei rappaus siitä vahingoittuisi, mutta jos niin kävisi niin, silloin se tietysti 

korjattaisiin. Hän esitti myös vaihtoehdoksi kiinnittää lyhtytanko kattotuoleihin, jotka 

olivat puuta.313 Asiakirjoista ei ilmene, miten asia lopulta ratkaistiin. 

 

Vuosilta 1855–67 olevassa Oulun lääninrakennuskonttorin arkistossa on ainoastaan 

yksi Oulun kaupungin ulkopuolella sijaitsevia asuinrakennuksia koskeva katselmusasia. 

Kuvernööri määräsi Lindqvistin kesällä 1857 tekemään mahdollisimman pian katsel-

muksen Pelsonsuon Veneheiton Suutarilassa talonpoikien Johan Meriläisen, Simon 
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Härmän, Anders Kärjen eli Lämsän, Anders Kemppaisen ja Gustaf Leiviskän rakenta-

missa asuinrakennuksissa.314 Mahdollisesti kyse oli kruunun uudistiloista, jotka kyseiset 

talonpojat olivat saaneet rakennettavakseen ja raivattavakseen. 

 

Lindqvistin laatimat katselmuskertomukset osoittavat selkeästi kuinka suureen tarpee-

seen lääninrakennuskonttorit ja lääninarkkitehtien virat perustettiin. Sekä uudisraken-

nus- että korjaustöiden toteutuksessa oli suuria puutteita. Monia seurakuntien raken-

nusprojekteja tehtiin pitäjänmiesten voimin ja usein täysin ilman pätevää työnjohtoa. 

Myös korjaustöiden suunnittelua varten tehdyt katselmukset, joihin Lindqvist kutsut-

tiin muun muassa kirkkojen kallistuneiden seinien vuoksi osoittavat jo pitkään jatku-

neesta puutteesta vaativimpien kohteiden rakentamisessa.  

 

Lindqvist oli katselmuksia suorittaessaan tarkka ja peripohjainen. Jos puutteita toteu-

tuksessa oli, se kirjattiin katselmuspöytäkirjaan ja puutteiden korjaamiseksi hän esitti 

aina suunnitelman kustannusarvioineen. Mikäli urakoitsija ei tehnyt vaadittuja korjauk-

sia kehotuksesta huolimatta, pidätettiin osa palkkiosta, kuten kävi esimerkiksi maalari-

mestari Dahlströmin kohdalla. Vaikka puutteet kirjattiin armottomasti, Lindqvist myös 

kehui rakennustöiden laatua, silloin kun siihen oli aihetta.  

 

 

3.2. Matkalaskut 

 

Lindqvist teki katselmusmatkat aina kuvernöörin toimeksiannosta. Vasta rakennushal-

linnon vuoden 1865 organisaatiomuutoksen myötä lääninarkkitehtien työtehtäviä ja 

toimeksiantoja tuli myös suoraan Yleisten rakennusten ylihallitukselta. Uuden ohje-

säännön mukaan lääninarkkitehtien tuli vuosittain lähettää raportit läänissä sijaitse-

vien kruunun rakennusten kunnosta ja laatia tarpeelliset vuosikorjaussuunnitelmat.  
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Oulun lääninrakennuskonttorin arkistossa matkalaskut arkistoitiin erikseen vasta 1890-

luvulla. Aiemmat matkalaskut olivat virkakirjeenvaihdon joukossa. Osasta matkoista 

Lindqvist laati erillisen matkalaskun ja osan laskuista hän lähetti kuvernöörinkansliaan 

osana saatekirjettä lähettäessään suunnitelmia ja kustannusarvioita. Lindqvist näyttäisi 

pyrkineen tekemään matkat mahdollisimman taloudellisesti ja käymään samalla mat-

kalla useammassa kohteessa mikäli mahdollista. Tätä edellytti kuvernöörin vuonna 

1855 Oldenburgille osoittama tarkentava ohje lääninarkkitehdille kuuluvista töistä ja 

palkkioista ja katselmusmatkoista.315 

 

Ensimmäisiltä vuosilta Lindqvist laati vain muutaman erillisen matkalaskun. Vuonna 

1856 Lindqvist laskutti kahdesta virkamatkasta Wuornan sillalle Piippolaan. Ensimmäi-

nen kolmen päivän tarkastusmatka oli alkuvuodesta ja sen kulut olivat 20 ruplaa ja 38 

kopeekkaa.316 Toisen katselmuksen hän teki paluumatkalla Vaalan Pelsonsuolta, jossa 

oli tarkastanut työntekijöiden asunnot. Matka kesti kaksi päivää ja kulut olivat 28 rup-

laa 29 kopeekkaa.317 Seuraavana vuonna Lindqvist laati erillisen matkalaskun Hailuo-

toon ja Tornioon 23., 27.9. ja 7.10. siellä tehdyistä kruunun kiinteistöjen katselmuk-

sista. Tornion matkan kustannukset olivat 39,42 ruplaa ja Hailuodon 27,40 ruplaa.318 

 

Vuonna 1858 Lindqvist lähetti kuvernöörille matkalaskun Marjaniemen uuden aallon-

murtajan ja venesataman suunnittelemiseksi tehdystä katselmusmatkasta. Matka Hai-

luotoon huhtikuussa tehtiin Siikajoen kautta ja kesti kaksi päivää. Perillä Lindqvist oli 

yhden päivän ja toimituksessa hänellä oli apuna jopa viisi apumiestä eli hanslankaria. 

Kustannukset olivat 27,23 ruplaa ja siihen sisältyivät myös apumiesten palkkiot.319 

 

Lindqvist laskutti myös Oulussa tehdyistä katselmuksista, kun ne kestivät useamman 

päivän. Huhtikuussa Lindqvist laskutti vanhan Lasaretin sillan katselmuksesta, hanslan-

kareista ja kauppias Kandelinin tontin katselmuksesta, 2,70 ruplaa.320 Toukokuussa 

                                                           
315 Kuvernööri lääninarkkitehti Oldenburgille 14.5.1855. OLRA Ea:1. OMA. 
316 Vt. lääninarkkitehti Lindqvist kuvernöörille 9.4.1856. OLRA Da:1. OMA. 
317 Rese räkning 14.8.1856. OLRA Da:1. OMA. 
318 L.I. Lindqvist kuvernöörille 19.10.1857. OLRA Da:1. OMA. 
319 L.I. Lindqvist kuvernöörille 6.4.1858. OLRA Da:1. OMA 
320 L.I. Lindqvist kuvernöörille 20.4.1858. OLRA Da:1. OMA. 
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1858 hän teki useamman päivän kestäneitä tutkimuksia etsiessään uutta linjaa sillan 

rakentamiseksi Oulujoen putaaseen Lasaretinsaaren ja kaupungin maan välille. Apu-

naan Lindqvistillä oli kaksi hanslankaria. Apumiesten palkkioista ja toimituspäivistä hän 

laskutti 22,40 ruplaa.321 Vuodelta 1859 oli erillinen matkalasku katselmuksesta Hailuo-

don Hiidenniemen tunnusmajakalla. Matka Hailuotoon kulki jälleen Siikajoen kautta: 

Oulu – Pääskylä – Gertula (Siikajoen kirkolla) -Kesti - Hiidenniemi - Kesti - Gertula - 

Pääskylä – Oulu. Matka kesti kolmella hevosella ja neljä matkapäivää. Matkaa tuli 

maantietä 148 virstaa ja meritse 40 virstaa.322 

 

Arkistossa on ainoastaan yksi kuvernööriltä tullut vastaus Lindqvistin matkalaskuihin. 

Se koskee Lumijoen kirkon tarkastusmatkaa, josta kuvernööri lähetti Lindqvistin laskut-

taman 17 ruplaa 95 kopeekkaa hopeaa ja pyysi tätä lähettämään kuitin rahat saatuaan. 

Lumijoen kirkon katselmus oli ilmeisen työläs sillä matkalaskun mukaan Lindqvist oli 

perillä neljän tutkimuspäivän lisäksi yhden ylimääräisen päivän. Itse 79,5 virstan matka 

kesti molempiin suuntiin yhden päivä: Kyytimaksuista Lindqvist laskutti 6,63 ruplaa, 

seitsemästä matkapäivästä 11,20 ruplaa, vaunujen vuokrasta 0,12 ruplaa. Kustannuk-

set olivat yhteensä 17,95 ruplaa.323 

 

Suunnittelemilleen kirkoille Lindqvist teki myös kuvernöörin määräämät tarkastusmat-

kat. Sodankylän kirkolle ilmeisesti vain kerran, Sieviin pari kertaa ja Tervolaan useam-

man kerran rakennustyön toteutuksen ongelmien vuoksi vuosien 1861–64 välillä. Ter-

volan matkojen kustannukset olivat reilut 30 ruplaa. Muhoksen kirkolle seurakunnan 

pyynnöstä kesäkuussa 1865 tehdyn katselmusmatkan Lindqvist laskutti seurakunnalta. 

Hän joutui lähettämään asiasta muistutuksen kirkkoherra H. Strömmerille tammi-

kuussa 1861.324  

 

                                                           
321 L.I. Lindqvist kuvernöörille 6.4.1858. OLRA Da:1. OMA 
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Enontekiön kirkon ja pappilan työmaat Lindqvist tarkasti pitkästä matkasta huolimatta 

kahdesti. Huhtikuussa 1864 matka Hettaan kesti kokonaisuudessaan yli kaksi viikkoa 

(3.4.–17.4.1864). Matka Oulusta Hettaan kahdella hevosella vei kuusi päivää suun-

taansa ja perillä Lindqvist oli kolme päivää. Matkan pysähdyspaikat olivat seuraavat: 

Oulu-Mästerinaution kestikievari-Saanio-Iijoki-Wuornos-Gestilä-Ruikka-Marostenmäki-Torvi-

nen-Nervälä-Kulju-Oukkala-Husa-Heikka-Mäkiheikka-Jurula-Heikinmikko-Filpus-Lauri-Hannun-

junti-Koskenniemi-Fillpa-Jaakko-Juurakkowaara-Tapojärvi-Pargajoki, Sverige - Regina – Hetta, 

Enontekiö. Matkan pituus oli 505½ virstaa. Rekimaksu oli kahdeksan penniä 10 virstaa 

kohtia. Kustannukset olivat yhteensä 332,14 markkaa. Matkaa varten Lindqvist oli saa-

nut etumaksuna 200 markkaa. Loppukatselmus pidettiin saman vuoden syyskuussa.325 

 

Vuonna 1867 tehty matka Kuolajärven kirkolle oli lähes yhtä pitkä kuin Hettaan. Vaikka 

matkan pituus oli lyhempi, vain noin 400 virstaa kesti matka kuitenkin suuntaansa sa-

mat kuusi päivää kuin Hettaankin. Reitti kulki Oulusta Lopakan kestikievariin ja siitä edel-

leen: Saanio-Päkkilä-Wuornos-Gestilä-Ruikka-Marostenmäki-Torvinen-Sipola-Pesola-Romsi-

Kilpelä-Takkunen-Karwo-Gunnari-Ruokkanen-Apukka-Wikajärvi-Kallioniemi-Hyypiö-Särkelä-

Puikkola-Kursu-Salmijärvi-Kandola-Kellokumpu-Kuoläjärvi. Matka tehtiin kahdella hevosella, 

päiväraha oli kahdeksan markkaa ja rekimaksu oli kahdeksan penniä kymmentä virstaa 

kohti. Perillä Kuolajärvellä Lindqvist oli vain yhden päivän ja hänellä oli siellä katsel-

musapulainen, jonka palkkio oli 5,40 markkaa. Matkalasku oli yhteensä 282,81mark-

kaa. Tätäkin pitkää ja kallista matkaa varten Lindqvist oli saanut etumaksua.326 

 

Ainoa arkistossa tutkimusajalta ollut matkalasku, joka oli osoitettu Yleisten rakennus-

ten ylihallitukselle, oli vuodelta 1866. Lindqvist laskutti samassa laskussa kolme tarkas-

tusmatkaa, jotka hän oli tehnyt ylihallituksen toimeksiannosta läänissä sijaitsevien 

kruunun rakennusten korjaustöiden suunnittelua varten. Katselmusmatkat Tornioon, 

Kajaaniin ja Raaheen oli tehty elo-syyskuussa. Saatekirjeessä Lindqvist selitti joutu-

neensa palaamaan aina takaisin Ouluun, koska mainitut kaupungit sijaitsevat niin eri 

suunnilla alueen pääkaupungista ja Oulussa oli meneillään korjaustöitä, joita hänen 

täytyi käydä valvomassa. Kesäaikaan normaalien kyytimaksujen ja päivärahojen lisäksi 
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matkakuluihin kuuluivat lauttamaksut jokien ylityksistä. Noin 156 virstan matka Torni-

oon kesti kaksi päivää suuntaansa ja perillä Lindqvist oli yhden päivän. Kustannukset 

olivat yhteensä 119 markkaa. Reitti kulki Oulu-Lopakka-Saanio-Päkkilä-Wuornos-

Ruikka-Marostenmäki-Torvinen-Närwä-Tornio. Lauttamaksuja tuli Oulu-, Haukipudas-, 

Ii-, Kuivaniemi-, Simo-, Kemi-, Raumo- ja Tornionjokien ylityksistä yhteensä 11,32 mark-

kaa. 

 

Kajaanin katselmusmatka kesti myös viisi päivää. 190 virstan pituinen reitti kulki Ou-

lusta Konttisen kestikievariin ja siitä edelleen: Kosula-Syväys-Laitinen-Lohipainua(?)-

Paaso-Leinola-Petäjälahti-Kumpula-Joensuu-Autionmäki-Miettula-Kajaani. Lauttamak-

suja tuli Oulu- ja Kiehimänjokien ylityksistä. Matkakulut Kajaaniin olivat yhteensä 

125,14 markkaa. Viimeisenä tehty Raahen matka kesti vain kolme päivää; yksi matka-

päivä suuntaansa. Reitti kulki Oulusta Pääskylään ja edelleen Nikula-Laurila-Haapa-

niemi-Harju-Lassila-Raahe. 85 virstan matkan kustannukset olivat yhteensä 62,01 

markkaa.327 

 

Asiakirjojen perusteella Lindqvist teki kaikki katselmusmatkansa itse. Laajan läänin alu-

eella matkat venyivät useiden päivien, jopa viikkojen mittaisiksi. Tämän vuoksi samalla 

suunnalla sijaitsevia katselmuskohteita pyrittiin käymään tarkastamassa samalla mat-

kalla. Toisaalta tutkittavia kohteita ei kovin usein sattunut samalle vuodelle samalla 

suunnalla. Lindqvistin voi sanoa käyneen virkamatkoilla lähes koko läänin alueella lu-

kuun ottamatta Pohjoisinta Lappia, Inari ja Utsjokea. Hän matkusti etelästä pohjoiseen: 

Kalajoelta Enontekiölle sekä lännestä itään: Hailuodosta Kuolajärvelle ja Kajaaniin. 

Lindqvist kävi Vaalassa, Sotkamossa, Rovaniemellä, Sievissä, Piippolassa ja Raahessa. 

Matkakustannukset läänin kaukaisimpiin kolkkiin olivat varsin huomattavat, nykyra-

hassa jopa yli tuhat euroa. Matkakustannusten hinnalla olisi rahoittanut monia raken-

nusten kunnostustöitä. 
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3.3. Lausunnot 

 

Suurin osa Lindqvistin laatimista lausunnoista liittyi katselmuksiin ja tarkastusmatkoi-

hin. Muutamista erillisistä kysymyksistä häneltä pyydettiin virallista lausuntoakin. En-

simmäinen tällainen oli kuvernöörin maaliskuussa 1859 pyytämä virkalausunto, joka 

koski Liakanjokeen Alaraumon kylän Lankisen talon kohdalle aiotun myllylaitoksen vai-

kutuksia sillan rakentamiseen saman joen yli. Lindqvist oli edellisen syksyn lopulla teh-

nyt tutkimusmatkan paikan päälle siltojen suunnittelutehtävää varten ja pystyi anta-

maan asiasta lausunnon lausuntopyynnön liitteenä olleen kartan avulla. Lausunnon 

mukaan esitetyllä myllypadolla ei ollut erityisen haitallista vaikutusta siltaan.328 

 

Vuonna 1860 kuvernööri pyysi Lindqvistiltä lausuntoa Oulun kolmannen tarkka-ampu-

japataljoonalle suunnitellun ruutikellarin kustannusarviosta. Kuvernööri halusi tietää 

kuinka Yleisten rakennusten intendentin laatiman kustannusehdotus vastasi paikka-

kunnalla vallitsevaa hintatasoa materiaalien ja päivätöiden osalta. Lindqvist antoi vas-

tauksenaan luettelon paikkakunnalla rakennusaineista perittävistä hinnoista: harmaa-

kivi 7 ruplaa, 1000 poltettua 12 tuuman tiiltä 11 ruplaa, hyvin poltetut 10 ruplaa, tyn-

nyri kalkkia 1 rupla, hiekka 20 kopeekkaa, 10 tuuman pelkkahirsi 50 kopeekkaa, 8 tuu-

man pelkka 35 kopeekkaa, 6 tuuman pelkka 25 kopeekkaa, 12 kappaletta 10 kyynärän 

ja 9 tuuman lautaa 50 ruplaa, muurarin päivätyö 1 rupla, kirvesmies 60 kopeekkaa, pel-

tiseppä 19 ruplaa, 1 kuutio syli kiviperustusta materiaalin kanssa 50 kopeekkaa, 1 kuu-

tiosyli peltikattoa 7,65 ruplaa.329 

 

Lindqvist antoi kuvernöörille lausunnot vuonna 1865 sekä Pyhäjärven pitäjän että Kär-

sämäen kruununkymmenysaittojen piirustuksista. Suunnitelmat oli laatinut rakennus-

mestari Mikko Karjalahti. Lindqvist teki suunnitelmiin joitakin lisäyksiä ja korjauksia, 

joita olivat muun muassa pohjan kaivaminen routasyvyyteen, muutamien följarien li-

säys vahvistamaan pitkiä seiniä, punamultaus ja tervaus sekä rakennuksen kattaminen 
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mieluiten kattopäreillä. Pyhäjärven aitan laareja tuli korottaa kahdella jalalla, jotta tar-

vittaessa siihen mahtuisi 3000 tonnia viljaa.330 

 

Marraskuussa 1862 kuvernööri pyysi Lindqvistin kannanottoa Enontekiön kirkon ja 

pappilan urakoitsijan seppämestari P.C. Björnströmin ratkaisuun rakentaa pappilan tu-

lisijat liuskekivestä tiilien sijasta. Lausunnossaan Lindqvist toteaa, että hänen näkemyk-

sensä mukaan paikallinen liuskekivi soveltui hyvin tarkoitukseen.331 

 

Yksi yksityiskohtaisemmista lausunnoista koski Suomen Yleisten rakennusten intenden-

tinkonttoria ja Lääninrakennustoimistoja koskevaa uutta ohjesääntöä, josta kuvernööri 

pyysi lausunnon vuonna 1862. Yksitoista sivua pitkässä lausunnossa Lindqvist ilmoitti 

tutkineensa ohjesääntöehdotuksen mitä suurimmalla tarkkuudella. Hän esittää useita 

korjausehdotuksia alleviivaamilleen sivuille. Lindqvist toivoi muun muassa lääniarkki-

tehtien kokoontuvan yhteisiin istuntoihin, joissa käsiteltäisiin uusia rakennushankkeita 

ja suunnitelmia. Hän oli joiltain osin samaa mieltä intendentti Lohrmannin esityksen 

kanssa. Hän piti Lohrmannin tapaan läänejä hyvin samankaltaisina, eroja löytyi ainoas-

taan työtehtävien määrässä, mikä Lindqvistin näkemyksen mukaan tuli ottaa huomi-

oon konttorien resursseissa. Hän huomautti myös, että Mikkelin, Kuopion ja Oulun lää-

nien arkkitehtien palkkaa ei ollut varaa alentaa.332 

 

Koska Oulun kaupungissa ei ollut kaupunginarkkitehtia, Lindqvist sai myös jonkin ver-

ran kaupungin rakennuslupa- ja tonttiasioihin liittyviä toimeksiantoja. Lääninrakennus-

konttorin saapuneissa kirjeissä oli kuitenkin hyvin vähän Oulua koskevia kuvernöörin 

toimeksiantoja. Sen sijaan lähetetyissä kirjeissä oli aiemmin mainittujen tontintarkis-

tusten ja lääninhallituksen talokysymystä koskevien asiakirjojen lisäksi muutamia yksit-

täisiä tontteja koskevia lausuntoja vuosilta 1866 ja 1867. Ne koskivat rakennuslupaha-

kemuksia ja rakentamisen yhteydessä tehtyjä katselmuksia. Lausunnot eivät rajoittu-

neet ainoastaan ensimmäiseen kaupunginosaan vaan Lindqvist teki katselmuksia ja an-
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toi lausuntoja ainakin toisessa, kolmannessa ja viidennessä kaupunginosassa sijaitse-

vista rakennushankkeista. Lausunnoissa Lindqvist antoi jonkin verran ohjeita ja paran-

nusehdotuksia, kiinnitti huomiota paloturvallisuuteen sekä antoi tarvittaessa hyväksyn-

nän suunnitelmille. LYBECKIN mukaan samaan aikaan Turussa lääninarkkitehti joutui 

ottamaan kantaa vain pariin yksityiseen rakennusasiaan. Turussa tosin olikin tuona ai-

kana oma kaupunginarkkitehti. Oulussa lääninarkkitehti joutui siis ottamaan useammin 

kantaa yksityisten rakennushankkeisiin.333 

 

Lausuntoja Lindqvist antoi varsin monipuolisista kysymyksistä. Ne saattoivat koskea jo-

tain yksittäistä rakennusteknistä asiaa, kuten liuskekiven soveltuvuutta tulisijojen ra-

kentamiseen tai koko maata koskettavaa rakennushallinnon uudistamiskysymystä. Lää-

ninarkkitehdille tulleet lausuntopyynnöt koskivat Oulun läänissä huomattavasti moni-

naisempia asioita kuin Turun läänissä. 
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YHTEENVETO 
 

 

Oulun lääninrakennuskonttorin arkistossa säilyneen kirjeenvaihdon avulla on mahdol-

lista selvittää lääninrakennuskonttorin tehtäväkenttä ja yhteistyökumppanit vuosien 

1855–1867 välillä. Oulun lääninrakennuskonttorin resurssit olivat niukat koko tutki-

musjakson ajan. Vain parina ensimmäisenä vuonna konttorissa oli kaksi työntekijää, lo-

pun ajan lääninarkkitehti Lindqvist hoiti yksin kaikki toimeksiannot. 

 

Kirjeenvaihdon perusteella lääninarkkitehti oli selkeästi kuvernöörin alainen, vaikka pe-

riaatteessa hän oli oman keskusvirastonsa Yleisten rakennusten intendenttikonttorin ja 

myöhemmin ylihallituksen virkamies. Vuoteen 1865 asti kaikki suunnittelutyöt ja toi-

meksiannot tulivat kuvernöörin kautta. Lindqvist myös lähetti kaikki suunnitelmat, kus-

tannusarviot ja lausunnot kuvernöörille, joka lähetti ne eteenpäin senaatin hyväksyttä-

väksi. Senaatin tai muiden viranomaisten korjaus- ja muutosehdotukset suunnitelmiin 

tulivat niin ikään kuvernöörin kautta. Lääninkanslia lähetti senaatin hyväksymät suun-

nitelmat asianosaisille ja piti tarvittaessa urakkahuutokaupan lääninhallituksen edessä 

ajan käytännön mukaisesti. Kirkkoja, pappiloita ja Oulun yläalkeiskoulua koskevat toi-

meksiannot kulkivat suurimmaksi osaksi vielä monimutkaisempaa tietä. Seurakunnat ja 

kirkkoherrat sekä koulun rehtori joutuivat ensin lähestymään toiveissaan Kuopion tuo-

miokapitulia, joka otti yhteyttä kuvernööriin pyytäen tätä laadituttamaan suunnitelmat 

ja kustannusarviot tai kehottamaan lääninarkkitehtia tekemään katselmuksen kulloin-

kin kyseessä olevalla paikkakunnalla. 

 

Yleisten rakennusten intendentinkonttorin organisaatiomuutoksen myötä myös Oulun 

lääninrakennuskonttori ja lääninarkkitehti Lindqvist tulivat aiempaa tiiviimpään yhteis-

työhön ylihallituksen kanssa. Uuden ohjesäännön mukaisesti laadittavaksi tulivat vuo-

sittaiset selostukset ja vuosikorjaussuunnitelmat läänin kaikista kruunun omistamista 

rakennuksista. Vuosittaisten selostusten toimittaminen sujui aluksi hieman nihkeästi ja 

ylihallituksesta jouduttiin lähettämään Lindqvistille muistutus- ja ohjekirjeitä tehtävien 

ajoissa hoitamisesta. 
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Lindqvistin aloittaessa Oulussa varsinaisten suunnittelutöiden osalta moni merkittä-

vämpi rakennuskohde, kuten esimerkiksi kirkot, suunniteltiin vielä Helsingissä inten-

dentinkonttorissa. Jos lääninarkkitehdille annettiin jokin isompi suunnittelutyö tehtä-

väksi, kävivät suunnitelmat yleensä kommenteilla sekä kuvernöörillä että intendentin-

konttorissa ennen kuin senaatti sai ne hyväksyttäväksi. Pienempien kohteiden uudisra-

kennussuunnitelmat sekä ilmeisesti kaikki kruunun kiinteistöjen korjaussuunnitelmat 

laati lääninarkkitehti. 

 

Aineiston perusteella Oulun lääninarkkitehdin toimenkuva oli hyvin monipuolinen. Var-

sinaisen rakennussuunnittelun ohella Lindqvist laati asemakaavoja, siltasuunnitelmia ja 

mittauksia. Lindqvistin lääninarkkitehtina laatimat uudisrakennussuunnitelmat koskivat 

useita erilaisia rakennustyyppejä sekä rakennelmia. Tärkeimpinä näistä nousevat esiin 

hänen suunnittelemansa kolme kirkkoa. Myös siltasuunnitelmat olivat merkittävässä 

osassa erityisesti virka-ajan alussa. Erityisen työläänä suunnittelu- ja toteutuskohteena 

aineiston valossa nousee esiin Hailuodon Marjaniemen aallonmurtaja. Rakennustyön 

aikana ilmenneet vastoinkäymiset antavat hyvän kuvan tehtäväkentän ja alueen haas-

teellisuudesta. Kirjeenvaihdon perusteella on havaittavissa, että yksityisiä toimeksian-

toja oli läänissä todella niukasti. 

 

Lindqvistin suunnittelemat korjaustyöt olivat monipuolisia pienistä vuosikorjaustoi-

menpiteistä laajoihin muutossuunnitelmiin. Valtion omistamien rakennusten korjaus-

suunnitelmien laatiminen ja valvominen oli yksi eniten aikaa vieneistä tehtäväkokonai-

suuksista. Nykyisin toteutettavien laajojen peruskorjausten sijaan kruunun rakennuksia 

ylläpidettiin ja huollettiin säännöllisesti tehdyillä kunnostustoimenpiteillä. Toki laajoja 

peruskorjauksiakin oli, mutta useissa rakennuksissa tehtiin vuosittain joitain kunnos-

tustoimenpiteitä. 

 

Lääninarkkitehdin pääyhteistyökumppani tutkimusaikana oli kuvernööri. Työkohteita 

Lindqvist suunnitteli muutamien muiden aluetason virkamiesten, kuten luotsivalvojien 

ja kruununnimismiesten ja -käskynhaltijoiden kanssa. Lindqvistin suunnittelemilla ja 
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valvomilla työmailla käytännön työn toimeenpanijoina toimi pääasiassa kolme urakoit-

sijaa: seppämestari B.C. Björnström, satulamestari Elias Reis sekä rakennusmestari 

Mikko Karjalahti. 

 

Lindqvistin laatimat katselmuskertomukset osoittavat selkeästi kuinka suureen tarpee-

seen lääninrakennuskonttorit ja lääninarkkitehtien virat perustettiin. Sekä uudisraken-

nusten että korjaustöiden toteutuksessa oli suuria puutteita. Lindqvist oli katselmuksia 

suorittaessaan tarkka ja peripohjainen. Jos puutteita toteutuksessa oli, ne kirjattiin kat-

selmuspöytäkirjaan ja puutteiden korjaamiseksi hän esitti aina suunnitelman kustan-

nusarvioineen. Vaikka puutteet kirjattiin sellaisenaan, Lindqvist myös kehui rakennus-

töiden laatua, silloin kun siihen oli aihetta. 

 

Asiakirjojen perusteella Lindqvist teki kaikki katselmusmatkansa itse. Laajan läänin alu-

eella matkat venyivät useiden päivien, jopa viikkojen mittaisiksi. Tämän vuoksi samalla 

suunnalla sijaitsevia katselmuskohteita pyrittiin käymään tarkastamassa samalla mat-

kalla. Toisaalta tarkastettavia kohteita ei kovin usein sattunut samalle vuodelle samalla 

suunnalla. Lindqvistin voi sanoa käyneen virkamatkoilla lähes koko läänin alueella. 

 

Yleisten rakennusten ylihallituksen uudesta ohjesäännöstä antamassaan lausunnossa 

Lindqvist yhtyi yli-intendentti Lohrmanin näkemykseen siitä, että lääninrakennuskont-

torit olivat melko samanlaisia. Tätä voinee pitää myös Oulun lääninkonttorin arkiston 

vuosilta 1855–67 säilyneen virkakirjeenvaihdon perusteella oikeana näkemyksenä. 

Työtehtävät ja kohteet olivat melko pitkälle samanlaisia, olihan kaikkien lääninraken-

nuskonttorien tärkeimpiä suunnittelu- ja valvontakohteita kruunun omistamat raken-

nukset ja kirkot. Toisaalta joitakin pieniä, mutta ehkäpä merkittäviä erojakin löytyy. 

Oulun lääninrakennuskonttori pyöri vuodesta 1857 yhden henkilön voimin, kun Etelä-

Suomen lääninrakennuskonttoreissa oli lääninarkkitehdin lisäksi lääninkonduktööri ai-

nakin vuoteen 1865 asti sekä monesti myös oppilaita avustamassa. Etelämpänä läänin-

arkkitehdit saivat myös yksityisiä toimeksiantoja, kun niitä Oulussa ei ollut periaat-

teessa lainkaan. Eroja oli myös kruunun omistamissa ja rakennuttamissa rakennustyy-
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peissä. Oulussa suunniteltiin jo varhaisessa vaiheessa Luotsi- ja majakkalaitokselle kuu-

luvaa rakennuskantaa ja rakennelmia, mutta esimerkiksi tullin ja postilaitoksen raken-

nuksia ei Oulussa ollut suunnittelukohteina vuosina 1855–1867. 

 

Oulun lääninrakennuskonttorin arkiston virkakirjeenvaihdon perusteella läänissä pidet-

tiin hyvää huolta olemassa olevista kruunun rakennuksista sekä suunniteltiin ja ohjat-

tiin laadukasta uudis- ja korjausrakentamista. Lääninarkkitehtina Ludvig Isak Lindqvist 

oli monipuolinen, huolellinen ja tarkka sekä suunnitellessaan että ohjatessaan rakenta-

mista. Hän oli myös ajan hermolla rakennusteknisten innovaatioiden hyödyntäjänä. 

Lindqvistin suunnittelemat rakennukset sekä Oulussa että myöhemminkin olivat suu-

rimmaksi osaksi käytännöllisiä ja tarkoituksenmukaisia käyttörakennuksia. 
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LIITTEET 

Liite 1 

 

Hetan Keskitalon pappilan kustannusehdotus 

 

9.12.1857 lähetetyn kirjelmän johdosta L lähettää lääninarkkitehti majuri Oldenburgin ja alle-

kirjoittaneen yhteistyössä laatimat piirustukset ja ehdotuksen Keskitalon uudesta kappalaisen 

poostellista Enontekiön Lapinmaan seurakunnassa. Suurimmaksi osaksi laadittu kruununnimis-

mies C.F. Braxeenin kuvauksen ja selostuksen perusteella.334 

Selostus Enontekiön uuden kappalaisen virkatalon vanhoista rakennuksista.335 

Litt A. Aiemmin rakennettu pirtti (Daniel Larson), 13 kyynärää pitkä ja 10 kyynärää leveä. Siirre-

tään nro2/Litt B paikalle. 

Litt B. Sisustamaton kehikko, 8 kyynärää pitkä ja 10 kyynärää leveä. Siirretään Nro11/Litt l pai-

kalle ja sisustetaan saunaksi.  

Litt C. (Daniel Larssonin) keittokota 6 kyynärää neliö. Siirretään niittyladoksi Wuontisniemeen 

peninkulman päähän.  

Litt D. DLn läävä ja Litt E. rehulato. Lahoja ja käyttökelvottomia. Polttopuuksi. 

Litt F. DLn Aitta. laho ja käyttökelvoton kaikkeen. 

Litt G. DLn Sauna. 5 kyynärää neliö. Kelpaa ruumenhuoneeksi riihen (Nro3 asemapiirros B) vie-

reen. 

Litt H. Johan Lanton riihi, 8 kyynärää neliö. Sopimaton riiheksi, mutta sopiva ladoksi Wuontis-

niemen niitylle. 

Litt I. Johan Lanton pirtti, 11 kyynärää pitkä ja 9½ kyynärää leveä. Huonosti salvottu ja jonkin 

verran laho, ja siksi kelpaa vain niittyladoksi Uusijänkän niityille seitsemän virstan päähän. 

Litt K. Pieni kamari. Laho ja hajonnut.  

Litt L. Ränsistynyt mökki. Niittyladoksi Wuontisniemeen. 

Litt M. Johan Lanton keittokota, 6 kyynärää neliö. Siirretään niittyladoksi Harjujänkän niityille 

kahden virstan päähän. 

Litt N. & Litt O. Läävä ja rehulato. Molemmat jonkin verran ränsistyneitä. Voidaan sisustaan 

työkaluvarastoksi. 

  

                                                           
334 L.I. Lindqvist kuvernöörille 17.7.1858. OLRA Da:1. OMA. 
335 Ibid. 
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Tarkennetut hinnat materiaaleille ja päivätyölle ruplissa: 

1 neljän sylintukki noin 2 peninkulman etäisyydeltä maanteitse. 0,70 

1 kolmen sylin tukki seitsemän virstan etäisyydeltä maanteitse. 0,30 

1 kaksitoista lattialankkua 12 kyynärää.  10,00 

1 kaksitoista lattialankkua 7 kyynärää.  6,00 

1 kaksitoista lautaa 12 kyynärää. 10,”1” 5 ruplaa.  9,00 

1 kaksitoista lautaa 7 kyynärää   4,00 

1 kuutiokyynärä kiveä perustuksiin viiden virstan etäisyydeltä. 0,20 

1 100 kpl muuritiiliä viiden peninkulman etäisyydeltä. 2,00 

1 kuorma muuraushiekkaa   0,20 

1 juhdan päivätyö    0,90 

1 miehen päivätyö    0,75 

1 puusepän/kirvesmiehen päivätyö   1,20336 

Nro 1. Materiaali- ja kustannusehdotus tarvittavista uudisrakennuksista uuteen kappalaisen 

virkataloon Tornion Lapinmaan Enontekiön kappelissa. Osittain uudisrakennuksista ja osittain 

olemassa olevia rakennuksia uudistamalla. Laadittu kruununnimismies C.F. Braxeenin kuvauk-

sen ja hintatietojen perusteella. 

I. Uusi päärakennus. Perustukset ja tulisijat 473,00 r, timpurintyö 1183,70 r, puusepän ja lasi-

mestarin työt 199,50 r, maalaustyöt 136,00 r, naulat ja rautatarvikkeet 171,15 r, sekalaiset 

50,16 r. Yhteensä 2204,46 hopearuplaa. 

II. Talousrakennukset, joihin kuuluu nro2 pirtti, muualla rakennettu, mutta tänne siirretty sekä 

nro 3 alakööki, jne.. Nro 2. sisältyy vanha puutavara. 198,65 r, kivityöt jne. 146,20 r, nro 3. 

pohja- ja kivityöt 212,90 r, timpurin/kirvesmiehentyöt 345,95 r, puusepän ja lasimestarin työt, 

nro 2. ja nro 3. 81,70 r, maalaustyöt 33,25 r, rautatyöt ja naulat 115,20 r, sekalaiset 28,38. Yh-

teensä 1162,22 hopearuplaa. 

Nro 4 ja 5., ulkohuonerivi 7 kyynärää korkea kivijalasta katonharjaan. Perustus- ja kivityöt 

83,70 r, kirvesmiehentyö 436,50 r, naulat ja rautaosat 55,00 r, sekalaiset 22,86 r. Yhteensä 

712,31 hopearuplaa.  

III. Nro 6. läävä ja talli. Pohja- ja kivityöt 236,90 r, timpurintyöt 746,90 r, naulat ja rautatarvik-

keet 97,60 r, sekalaiset 47,70 r. Yhteensä 1129,10 hopearuplaa. 

Nro 7. Käymälä laudoista, 4½ kyynärää korkea, 37,06 hopearuplaa. 

Nro 8, 9 ja 10. Riihet, koostuvat Litt I asemapiirroksessa vanha riihilato, joka on siirretty nro9 

viereen sekä Litt G. entinen sauna, siirretty ruumenhuoneeksi nro 10. sekä uusi riihirakennus 

nro 8. Rakennukset katetaan tuohella(?taknud). Uudelleenpystytys ja siirto75,00 ruplaa. Nro 8, 

8 kyynärää korkeaan menee: Pohjatöihin 87,10 r, timpuri225,64 r, rautaosat ja sekalaiset 

41,85, r. Yhteensä 429, 59 hopearuplaa. 

                                                           
336 L.I. Lindqvist kuvernöörille 17.7.1858. OLRA Da:1. OMA. 
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Nro 11. Sauna, siirretään Litt B. Pohjatyöt 82,55 r, timpuri, naulat ja sekalaiset 107,44 r. Yh-

teensä 260,07 hopearuplaa. 

IIII. Muiden töiden kustannukset. 660,39(?) ruplaa.  

Yhteenveto kustannuksista:  

Nro 1. Päärakennus 2204,45 

Nro 2 & 3. Talousrakennukset 1162, 22 

Nro 4 & 5. Ulkohuonerivi  712,31 

Nro 6. Läävä ja talli 1129,10 

Nro 7. Käymälä 37,06 

Nro 8, 9 & 10. Riihet 429,59 

Nro 11. Sauna 189,99 

Muut työkustannukset 535,27 

Yhteensä 6400,00 hopearuplaa.337 

 

  

                                                           
337 L. Lindqvist heinäkuussa 1858/1859. OLRA Da:1. OMA. Vapaa käännös ruotsinkieleltä, Teija Ylimar-
timo. 
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Liite 2 

 

Oulun lääninvankilasuunnitelma 1858 

 

26.9.1856 saapuneen kirjeen johdosta L lähettää G:lle piirustukset ja ehdotukset uudesta lää-

ninvankilasta Oulun lääniin. Sekä selostuksen vanhasta lääninvankilasta ja siihen tarvittavista 

korjauksista, mm. vahtimestarin keittiö 32,172 ruplaa ja ulkohuoneeseen ja pihalle tarvittavat 

korjaukset 41,420 ruplaa.338 

Vanhan lääninvankilan kuvaus: Kaksikerroksinen vankilarakennus on ilmeisesti rakennettu kah-

dessa osassa. Alempi kerros on kolme kyynärää 20 tuumaa korkea ja sisältää 6 vankiselliä ja yh-

den vahtimestarin huoneen. Toinen kerros on kolme kyynärää 18 tuumaa korkea ja sisältää 

neljä selliä ja kolme huonetta vahtimestarille. Koko rakennus on 43 ¾ kyynärä pitkä, 17 kyynä-

rää leveä ja 8 ¾ kyynärää korkea räystäslinjaan/harjaan asti ilman kivijalkaa. Alemman kerrok-

sen vanhempi, graniittinen osa on 26 ½ kyynärää pitkä ja jatko-osa ja ylempi kerros ovat tii-

lestä. Huoneet ovat aivan liian pieniä ja matalia ja täysin riittämättömät vankimäärälle. Noin 

200 kuutiojalkaa vankia kohti. Kosteus ja riittämätön ilmanvaihto aiheuttavat sairauksia. L pitää 

rakennusta muutos ja korjauskelvottomana ja esittää rakennuksen purkamista uuden vankilan 

valmistuttua ja kivien käyttämistä uuden vankilan muuriin.  

Uuden lääninvankilan suunnitelma, joka on tehty läänin kuvernöörin aloitteesta. Vankila on 

tarkoitus rakentaa korkeammalle kuin nykyinen ja samaan linjaa Kruunun makasiinien kanssa 

siten, että ympärysmuurin etusivu on Itäisen Pitkäkadun itälinjan suuntainen. Rakennus on 

suunniteltu kolmen siipikäytävän ja kolmen kerroksen muotoon. Siivet on mahdollista rakentaa 

vaiheittain. Rakennukseen on suunniteltu mahtuvan 140 vankia, 11 yhteen huoneeseen ylem-

mässä kerroksessa ja 10 ja kuusi alemmissa, jolloin yhdelle vangille on tilaa noin 390 kuutiojal-

kaa.  Sellit, joita on 22, ovat 850 kuutiojalkaa alemmassa ja 820 ylemmässä kerroksessa, kuten 

englantilaisissa sellivankiloissa. Rakennukseen on suunniteltu normaali uunilämmitys käytä-

vältä päin hoidettavilla uuneilla. Käymälät on tarkoitus varustaa sinkkisillä putkilla joiden yh-

teyteen voidaan myöhemmin asentaa vesiputket huuhtelua varten. Yhteishuoneiden ikkunat 

ovat 3½ neliökyynärää. Työhuoneet, joita todennäköisesti käytetään suutarin ja vaatturin työ-

pajoina, vetävät 80 vankia kerrallaan työssä. Työhuoneita voidaan käyttää myös jumalanpalve-

luksia varten. Katolla oleva lyhty valaisee galleriakäytävät. Yhden hengen vankihuoneisiin teh-

dään kaksinkertaiset hiekkatäytteiset seinät. Sellihuoneiden ovet varustetaan ruokaluukuilla ja 

tarkastusrei’illä.  

Vanhaan vankilaan kuuluvat ulkorakennukset makasiini ja pesutupa ovat hyvässä kunnossa ja 

voidaan siirtää uudelle tontille ja käyttää käymälänä, tallina jne.. Uusi puuliiteri tulee rakentaa. 

Uusi sauna ja pesuhuone on tarkoituksenmukaisinta rakentaa tiilestä.339 

Materiaali- ja kustannusehdotus uuden lääninvankilan luonnosta ja siihen liittyviä ulkoraken-

nuksia varten. Pohjatyöt 2947,56 ruplaa, kivenhaakkaajien työ 413 ruplaa, muuraustyöt 

                                                           
338 L.I. Lindqvist kuvernöörille 9.1.1858. OLRA Da:1. OMA. 
339 L.I. Lindqvist 9.1.1858. OLRA Da:1. OMA. 
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8569,80 ruplaa, kirvesmiehen työt 1032,50 ruplaa, puusepän ja lasimestarin työt 2177,13 rup-

laa, peltisepäntyö 1887,35 ruplaa, maalaustyöt 569,90 ruplaa, sepäntyöt 953,34 ruplaa, seka-

laiset 508,40 ruplaa. Yhteensä 21 880 hopearuplaa. 

Kaksi yhteisvankilan yhteyteen yhteen rakennettua käytävää(?). Pohja- ja kivityöt 356,30 r, 

muuraustyö 609,40 r, kirvesmiehentyöt 177,98 r, puusepäntyöt 91,84 r, maalaustyöt 225,20 r, 

sepäntyöt 86,50r, sekalaiset 5,08 ruplaa.  

Sellisiipi: pohjatyöt 1259,12 r, kivityöt 75,44 r, muuraustyöt 5700, 10 r, kirvesmiehentyöt 

1220,05 r, puusepäntyöt 746,70 r, maalaustyöt 174,80 r, peltisepäntyöt 774,00 r, sepäntyöt 

441,32 r, sekalaiset 440,21 r. Yhteensä 10 885,00 hopearuplaa.  

Sairaala ja (ekonomial?) siipi: pohjatyöt 1237,90 r, kivityöt 82,70 r, muuraustyöt 4692,77 r, kir-

vesmiehentyöt 1309,60 r, puusepäntyöt 570,70 r, kaakeliuunisepäntyöt 56,00 r, maalaustyöt 

181,01 r, peltisepäntyöt 776,60 r, sepäntyöt 401,25 r, sekalaiset 113,92 r. Yhteensä 9440,00 

hopearuplaa.  

Sauna ja pesuhuone: pohjatyöt 481,40 r, kivityöt 33,80 r, muuraustyöt 1057,35 r, kirvesmie-

hentyöt 420,61 r, puusepän ja lasimestarin työt 97,14 r, maalaustyöt 32,90 r, peltisepäntyöt 

435,30 r, sepäntyöt 105,10 r, sekalaiset 32,00 r. Yhteensä 2705,00 hopearuplaa. 

Käymälärakennus jne.: 620,00 hopearuplaa. Puuliiteri 395,00 hopearuplaa. Ympärysmuuri ?. 

Sekalaiset 585,00 ruplaa. 53 500 hopearuplaa. 340 

 

 

                                                           
340 L.I. Lindqvist kuvernöörille 9.1.1858. OLRA Da:1. OMA. Vapaa käännös ruotsinkieleltä Teija Ylimar-
timo. 


