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Tiivistelmä

Työn aiheena on Kuusamon Puutteenkylällä sijaitsevan, rakennusmestari Johannes 
Karvosen vuonna 1926 suunnitteleman Raatesalmen kunnalliskodin pääraken-
nuksen korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Työ sisältää historiaosuuden jossa 
on käsitelty kunnalliskodin perustamisen vaiheita ja suunnittelua, sen toiminnan 
aikaista historiaa sekä aikaa kunnalliskotikäytön jälkeen. Työn dokumentaatio-
osuudessa kunnalliskodin päärakennuksesta on tehty tarkat mittapiirrokset, 
vaurio- ja säilyneisyyskartoitukset laserkeilausaineiston pohjalta, huonekohtainen 
säilyneisyyskartoituskortisto sekä tapettikartoitukset. Työn historia- ja dokumentaa-
tio-osioiden perusteella kunnalliskodin päärakennuksesta on tehty arvottaminen. 
Suunnitelmaosuudessa on käsitelty kunnalliskotirakennuksen uuden käyttötarkoi-
tuksen vaatimat muutokset, laajennukset sekä korjaustapaehdotukset.  Suunniteltu 
majoitus- juhla ja kokoustilojen tilaohjelma sekä muutos- ja laajennussuunnitelmat 
on laadittu yhteistyössä rakennuksen omistajien ja museoviranomaisten edustajien 
kanssa. Suunnitelmissa on pyritty säilyttämään ja kunnostamaan alkuperäinen, 
palauttamaan se mikä on tuhoutunut, sekä sovittamaan uusi käyttötarkoitus 
vanhaan rakennukseen mahdollisimman pienin muutoksin. 

Abstract

Subject of the thesis is restoration and re-use plans for rest home designed by 
Johannes Karvonen at 1926 in Puuttenkylä village, Kuusamo. In history section 
of thesis, I will go through the stages of establishment of the rest home and it’s 
planning, history during the years of operation and the years after the rest home 
was closed down. The documentation section of thesis includes accurate measu-
rement drawings and damage and preservation surveys based on laser scanning 
data. The surveys also included more detailed report of each room’s preservation 
and wall paper surveys. Based both on history and documentation sections, the 
rest home has been given an estimate of it’s cultural and historical values. The 
plans section of the thesis includes the space program, change and expansion 
plans required for the new use as a accommodation, restaurant and function 
room. It also contains generic proposals for the repairs and restoration work for 
the rest house. The plans for the re-use of the rest home have been drafted with 
close co-operation both with owners and representatives of local museum o#  -
cials. The goal of the plans has been to repair and restore the original rest home 
and combine the new use with minimal impact to the buildings values. 
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ALKUSANAT

Innoitukseni lähteä opiskelemaan arkkitehtuuria heräsi hankittuani vanhan kansakoulun vuonna 2006. SR-2 merkittyä rakennusta pikkuhiljaa kunnosta-

essa samalla siinä asuen, aloin perehtyä vanhojen rakennusten korjaamiseen museoviraston korjauskorttien ja kirjallisuuden sekä muiden perinnetaloja 

kunnostavien ihmisten kautta. Aika ajoin porisimme taloprojektista ystäväni Jarmo Lokion kanssa, joka oli silloinen työkollegani Tornion kaupungilla. 

Mainitsin ajatuksestani lähteä opiskelemaan rakennusrestaurointia tai jotain käsityöläisammattia projektityöni päätyttyä. Tähän Jarmo heitti ajatuksen 

ilmoille arkkitehtuurin opinnoista. Ajatus mahdollisuudesta työskennellä vanhojen rakennusten parissa tuntui luontevalta polulta elämässäni, joten 

hain koulutukseen vuonna 2009. Löysin elämääni useita uusia ystäviä ja elämänkumppanin, sekä uskoa siihen, että työtä voi tehdä myös rakastamiensa 

asioiden parissa.  

Aloitin diplomityöni varsinaisen työstämisen Kuusamon Raatesalmen kunnalliskodin vauriokartoituksen, uudelleenkäyttö- ja korjaussuunnitelmien 

parissa vuoden 2015 vapun jälkeen, päätettyäni harjoitteluni Oulun kaupungin yleiskaavoituksella. Tein työni kenttäosuudet Kuusamon Raatesalmen 

kunnalliskodilla syksyn 2015 ja kesän 2016 aikana. Arkistotyö, kirjoittaminen ja suunnitelmat syntyivät Oulussa ja Torniossa syksyn 2016 ja kevään 2017 

kuluessa.

Pääohjaajana työssäni on toiminut Anu Soikkeli, hänelle suuri kiitos kannustamisesta, sparraamisesta ja rautaisesta ohjauksesta työn kaikissa vaiheissa, 

erityisesti raskaiden loppumetrien varrella. Kiitos myös Helena Hirviniemelle, jolta sain asiantuntevaa ohjausta diplomityöni historiaosion työstämiseen. 

Kiitän Oulun Yliopiston arkeologian GIS-laboratorion Jari Okkosta laboratoriotilojen ja laserkeilauslaitteiston käyttömahdollisuudesta sekä ennen 

kaikkea Aki Hakosta, joka jaksoi jatko-opintojensa lomassa lähteä Kuusamoon kenttätöihin, perehdyttää minut laitteiden käyttöön sekä pistepilvien 

käsittelyyn.

Lopuksi haluan kiittää vanhempiani Paulia ja Marttaa tuesta ja kannustuksesta uskaltaa ottaa hyppy kohti uutta ammattia, tyttöystävääni Anua kannus-

tamisesta jaksamaan, sekä ystäviäni Anttia ja Jarnoa joiden huonon huumorin siivittämänä pääsin tätä työtä tehdessäni kohtaamistani panssariesteistä 

yli ja eteenpäin.
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1. JOHDANTO

Diplomityöni aiheena on Raatesalmen kunnalliskodin päärakennuksen korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Keskityn työssäni kohteen nykytilan 

dokumentointiin, säilyneisyys- ja vauriokartoitukseen, korjaustapoihin sekä uuden käyttötarkoituksen vaatimiin muutoksiin rakennuksessa. 

Olen keskittynyt sekä opinoissani, että opintojeni ulkopuolella jo pidemmän aikaa perinnerakentamiseen laajasti sen erilaisilla osa-alueilla. Innostukseni 

erityisesti käsityöpainotteisiin työtapoihin, materiaaleihin ja tekniikoihin on iskostunut sydämeeni kunnostaessani vanhaa kansakoulua kodikseni. 

Arkkitehtuurin historiaan painottuvat opinnot sekä kotimaassa, että ulkomailla ovat kannustaneet minua jatkamaan tällä arkkitehtuurin osa-alueella, 

joka tuntuu olevan lähimpänä sydäntäni. Opintojen lisäksi olen etsiytynyt omaehtoisesti laserkeilauksen pariin sekä arkeologien että arkkitehtuurin 

historian ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa tehtyjen projektien kautta. Olikin siis luontevaa, että diplomityöni aihe tulisi sisältämään arkkiteh-

tuurin historiaa, perinnerakentamista, korjausrakentamista ja uusimpia mittaustekniikoita. Olin jo pohtinut linnoitusten tai historiallisten rakennusten 

tutkimista jossain päin Eurooppaa mahdollisena aiheena, kunnes sain diplomityöni aiheen Kuusamojärven rannalla sijaitsevasta Raatesalmen kylästä. 

Nähtyäni pahoin vaurioituneen kohteen, lähdin innostuneena liikkeelle, vaikka työkalut joita aikomukseni oli käyttää työssäni, olivat vielä sangen uusia 

tuttavuuksia. 

Raatesalmen kunnalliskoti toimi vuodesta 1928 vuoteen 1971. Toiminnan loputtua päärakennus on joutunut kokemaan kovia tilaa vuokranneen 

puusepänyrityksen käsissä, sekä sen jouduttua heitteille vuokrasopimuksen päätyttyä. Raatesalmen kunnalliskodin kiinteistöt jäivät vuosikausiksi 

kylmilleen ilman ylläpitoa. Kuusamon kunnan monista alueen toimintaa kehittävistä projekteista huolimatta kunnalliskodin rakennukset rappeutuivat 

vuosien saatossa niin pahoin, että rakennukset joutuivat purku-uhan alle. Rakennukset yritettiin suojella, ne joutuivat toimenpidekieltoon ja niiden 

purkamisestakin ehdittiin tehdä päätös. Onneksi Raatesalmen vanha pihapiiri löysi lopulta omistajat, jotka uskaltautuivat ryhtyä pitkään kunnostustyö-

hön. Kunnalliskoti rakennuksineen vaihtoi omistajaa vielä kahteen kertaan, ennen kuin olemme päässeet tämän työn sisältönä olevan kunnalliskodin 

päärakennuksen kunnostamisen ja uudelleenkäytön suunnitteluun.

Kunnalliskodin siirryttyä uusille omistajille, he tekivät päätöksen lähteä pelastamaan pahoin vaurioitunutta kunnalliskodin päärakennusta ja antaa 

sille uuden käyttötarkoituksen. Heidän tavoitteena on palauttaa rakennus niin lähelle alkuperäistä kuin se on uudessa käytössä mahdollista, käyttäen 

perinteisiä rakennustapoja, tekniikoita ja materiaaleja. Museota rakennuksesta ei ole tarkoitus tehdä, vaan toimiva matkailu- ja ravintola-alan yrityksen 

päärakennus. Rakennus on kuitenkin maakunnallisesti arvokas kohde, joten tämä vaati herkän lähestymistavan sekä rakennukseen tehtävien suunni-

telmien, että viranomaisten kanssa käytävien neuvottelujen osalta. 
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Rakennuksen nykytilan huolellinen dokumentointi valokuvaamalla, mittaamalla ja huonekohtaisia huomioita tehden oli alku tässä isossa urakassa. Tein 

rakennuksesta sekä sen suunnittelijasta kirjallisuus-, lehdistö- ja arkistotutkimukset, joilla pyrin selvittämään rakennuksen historiaa, käytön vaiheita 

ja syitä, mikä johti sen nykyiseen rappiotilaan. Vaurioiden kartoittaminen, materiaalien tutkiminen sekä säilyneiden rakennusosien dokumentointi 

nivoutui luontevasti osaksi kirjallista tutkimusosiota, sillä rakennusta tutkimalla pystyin saamaan usein vastauksia arkistotyössä heränneisiin kysymyk-

siin. Laserkeilaamalla tehtyjen mittausten perusteella pyrin tekemään yksityiskohtaisia analyysejä vaurioiden laajuudesta leikkauksien ja pohjakuvien 

avulla. Tavoitteenani oli nostaa esille rakennuksen kriittisiä vauriokohtia, joihin perinteisen korjausrakentamisen ammattilaiset joutuvat kiinnittämään 

erityisesti huomioita korjaustöitä suunniteltaessa. Suunnitelmaosioissa pyrin luonnostelemaan rakennuksen uuden käyttötarkoituksen ja omistajien 

tarpeiden mukaisesti ratkaisun, jossa yhdistyisi mahdollisimman pitkälle rakennuksen ulkoasua palauttava korjaaminen, alkuperäisiä huonepohjia 

hyväksikäyttävät tilaratkaisut sekä mahdollisimman hyvin uutta käyttötarkoitustaan palveleva konsepti. Olin sekä dokumentointi- että suunnittelu-

vaiheessa kiinteästi yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan museon edustajiin saadakseni jo alkuvaiheessa suunnan, mihin korjauksia ja muutoksia tässä 

maakunnallisesti arvokkaassa SR-1 merkityssä kohteessa voidaan viedä.

Työni on kokonaisuus arkistotyötä, tarkkaa mittaamista ja dokumentointia nykytilan, säilyneisyyden ja vaurioiden osalta sekä perinteisin että moder-

nein tekniikoin. Siinä on palauttavaa korjausrakentamista sekä uuden käyttötarkoituksen vaatimien muutosten sovittamista perinteisen ulkoasun 

vaatimuksiin. Olen fokusoinut työtäni siltä kannalta, millaisia ratkaisuja talon rakennusaikana olisi voitu tehdä, sekä korjausten että lisäysten osalta. 

Oman lisänsä työhöni on luonnollisesti tuonut uuden käytön määrittämät vaatimukset viranomaisten puolelta. 

Oulussa

5.5.2017
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Kuva 1.  Raatesalmen kunnalliskoti vuonna 1954. Suoma ja Urho Määtän kuvakokoelma, Kuusamo-seura, Kuusamon kotiseutuarkisto.
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Kuva 2. Tilan entinen omistaja lukkari Olli Raatesalmi 1920-luvulla. 

Kuusamo-seuran kuvakokoelma, Kuusamon kotiseutuarkisto.

Renki Johan Johaninpoika Jämsä eli Hägg perustaa 

kruunun uudistilan nimellä Pikkarainen.

1835

Nimi muuttuu Raatesalmeksi.1875

Sakari Sakarinpoika Pikkarainen ostaa tilan 

valtiolta perintötilaksi.

1876

Olli ja Sakari Sakarinpoika Raatesalmi perivät tilan 

ja ostavat osan äidiltään Anna Raatesalmelta.

1887

Olli ja Loviisa Raatesalmi myyvät tilan  Antti, Juho 

ja Kalle Vaaralalle.

1905

Puutavarayhtiö Ab Uleå Oy ostaa tilan.1914

Sakari Raatesalmi vuokraa tilan Ab Uleå Oy:ltä.1917

Uusi köyhäinhoitolaki voimaan.1922

Kuusamon kunta ostaa puolet tilasta kunnallisko-

din rakentamista varten.

1926

Kunnalliskoti perustetaan.1927

Toukokuussa päärakennus on salvettu, remontoita-

vista ulkorakennuksista purettu katot ja lattiat.

1927

Ensimmäiset asukkaat otetaan kunnalliskotiin.1927

Harjannostajaiset. Kunnalliskoti otetaan kokonai-

suudessaan käyttöön lokakuussa.

1928

Rakennusmestari Johannes  Karvonen suunnit-

telee päärakennuksen, varastorakennuksen ja 

karjarakennuksen, sekä etäämmällä sijainneen 

mielisairaalarakennuksen.

1926

2. RAATESALMEN HISTORIAA

Raatesalmen tilan historia alkaa vuodesta 1835, 

jolloin renki Johan Johaninpoika Jämsä eli Hägg 

perusti maaherran luvalla kruunun uudistilan. 

Uusi tila sai nimekseen Pikkarainen, jonka 

nimi oli vuoden 1875 maakirjassa muuttunut 

Raatesalmeksi. Vuonna 1876 Sakari Sakarinpoika 

Pikkarainen osti valtiolta tilan perintötilakseen. 

Osan tilasta perivät hänen poikansa Olli ja Sakari 

Sakarinpoika Raatesalmi vuonna 1887 ja he osti-

vat äitinsä Anna Raatesalmen osuuden tilaan. Tila 

siirtyi Olli ja Loviisa Raatesalmelle, jotka myivät 

sen vuonna 1905 Antti, Juho ja Kalle Vaaralalle.  

Heiltä tila siirtyi puutavarayhtiö Ab Uleå Oy:lle 

vuonna 1914. Yhtiö vuokrasi tilan kolme vuotta 

myöhemmin Sakari Raatesalmelle.1 

2.1 MAATILASTA KUNNALLISKODIKSI

Kuusamon kunnalliskodin historia on lähtenyt 

liikkeelle jo ennen uuden, vuoden 1922 köyhäin-

hoitolain voimaantuloa. 1919 Kuusamon 

kunnanvaltuusto valitsi vaivaistalotoimikunnan, 

jonka tehtäväksi annettiin vaivaistalon etsimi-

nen kunnalle. Elokuussa 1921 kunnanvaltuusto 

erotti vaivaishoidon omaksi hallinnonalakseen. 

Uuden köyhäinhoitohallituksen jäsenet valittiin 

toimeen kolmivuotiskaudeksi.2

1 Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, s. 58

2 Kyllönen s.196

  Vuoden 1922 köyhäinhoitolain astuttua 

voimaan moni aiempi käytäntö vaivaisten ja 

vähävaraisten hoidossa muuttui. Laki painotti 

kotiavustuksia, kotihoitoa sekä laitoshoitoa 

kieltäen aiemmin voimassa olleet ”vaivaishuu-

tokaupat” ja ruoduissa elättämisen. Uutena 

hoitomuotona laki mainitsi sijoittamisen 

kunnalliskotiin, mikäli muut hoitomuodot eivät 

tulleet kyseeseen. Laki velvoitti kunnat hankki-

maan tällaisen laitoksen tai sellaisen osuuden 

hankkimista. 3 

 Kunnalliskodin hankintaan Kuusamon 

kunta päätti hakea 300 000 mk lainaa, jolla 

sopiva tila pitäisi ostaa. Valtionneuvosto myönsi 

vuonna 1922 200 000 mk lainan, jonka nosta-

mista valtuusto päätti lykätä sopivan tilan löyty-

miseen asti. Vuoden 1923 kato ja sitä seuranneet 

3 Kyllönen s. 197
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Kuva 3. Mainos vuoden 1946 Rakennusmestariyhdistyksen matrik-

kelista. Oulun Rakennusmestariyhdistyksen arkisto.

vaikeat vuodet hidastivat hankintaa, kunnes 

vuonna 1926 kunta osti Ab Uleå Oy:n omistuk-

sessa olleen Raatesalmen tilan kunnalliskodin 

paikaksi.4

 Kunnalliskodin suunnittelijaksi valit-

tiin oululainen rakennusmestari Johannes 

Karvonen. Hän valmistui Oulun teollisuuskou-

lun huonerakentamisen osastolta vuonna 1918. 

Rakennusmestari Karvonen toimi uransa alku-

vaiheissa Oulun läänin Talousseuran rakennus-

valvojana vuosina 1922-26, Pohjois-Pohjanmaan 

maamieskoulun rakennusopin ja piirustuksen 

opettajana vuosina 1923-25 sekä Oulun nais-

käsityökoulun rakennustoimikunnan jäsenenä 

vuosina 1928-29. Hän suunnitteli kunnal-

liskodit Kuolajärven, Ranuan, Taivalkosken, 

Pudasjärven, Muhoksen, Ylivieskan, Nivalan, 

Pyhäjärven, Haapajärven, Reisijärven, Vihannin, 

Nurmon, Evijärven ja Haukiputaan kuntiin 

sekä kunnalliskodin Raahen kaupunkiin. Muita 

rakennuksia olivat mm. Limingan säästöpank-

kirakennus, Ylivieskan hautakappeli, Asunto 

4 Kyllönen s.202

Oy Kiila ja Keskusosuusliike Hankkijan varastot 

Oulussa. Tuotantoon kuului myös kansakouluja, 

sairaaloita, seurantaloja, kuntien toimitaloja 

ja lääkärinasuntoja, joissa useista toimi myös 

työnvalvojana.5 Pelkästään Oulun kaupungin 

arkistossa on taltioituna piirustuksia 78:sta 

hänen suunnittelemasta kohteesta jotka 

vaihtelevat tulisijan suunnittelusta suuriin 

5 Halonen s.48

Kuva 4. Kuusamon kunnalliskodin päärakennus, pohjat 1:100. 18.5.1951, Antti Rantala. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.
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uudisrakennuksiin. Myöhemmin hän toimi 

kunnallisneuvosmiehenä Oulun kaupungin 

maistraatin raastuvanoikeudessa, Oulun asun-

tokiinteistöyhdistyksen sihteerinä ja Oulun 

Rakennusmestariyhdistyksen johtokunnan 

jäsenenä ja puheenjohtajana.6

 Rakennusmestari Johannes Karvonen 

suunnitteli vuonna 1926 Kuusamon kunnallis-

kodin päärakennuksen, varastorakennuksen ja 

karjarakennuksen, sekä etäämmällä sijainneen 

mielisairaalarakennuksen Raatesalmen tilan 

maille. Pihapiiriltään ja rakennusten pohjilta ja 

6 Halonen s.48-49

ulkoasultaan Kuusamon kunnalliskoti muistut-

taa hyvin läheisesti vuotta myöhemmin hänen 

Haapajärvelle suunnittelemaansa kunnallisko-

tia. (Kuva 7)

 Panu Kailan mukaan Raatesalmen kunnal-

liskodin päärakennus edustaa pohjoismaissa 

vallinnutta 1920-luvun klassismia. Ominaista 

tälle tyylille oli Suomessa aiempien venäläi-

sinä pidettyjen tyylipiirteiden korvaaminen 

suomalaisen kansanrakentamisen perinteestä 

ammentavilla piirteillä. Rakennusten muodot 

selkiytyivät yksinkertaiseen klassiseen volyy-

miin, jonka taitekatto, 6-ruutuiset ikkunat, 

Kuva 5.  Paltamon kunnalliskodin piirustus vuodelta 1922 Axel Mörnen vuoden 1915 mallipiirustuksen päälle tehtynä. Laajennettavan 

rakennuksen ääriviivat merkitty punaisella. Oulun maakunta-arkisto.

Rannan makasiini muutetaan suutarin- ja puuse-

pänverstaaksi .

1933

Esitys sairaalarakennuksen rakentamisesta.1933

Esitys mielisairaalaosaston laajentamisesta.1934

Riihen ostaminen palaneen tilalle.1935

Esitys tallirakennuksen rakentamiseksi, mielisairaa-

laosaston laajennus.
1935

Päärakennus, sauna- huolto- ja mielisairaalaraken-

nukset vaurioituvat sodassa.

1944

Sotavaurioiden korjaukset.1945-49

Likaviemärin putket.1947

Pumppu vedenottoon.1948

Tilalle hankitaan Kuusamon ensimmäinen traktori1942

Kunnalliskodin maatila aloittaa toimintansa.1929

Vanha asuinrakennus (1835), navetta ja talli 

siirretään nykyisille paikoilleen.

1929

(1930)

Ulkovuoraus ja jyväaitta, rakennusmestari 

J. Rissanen.

1933

Ulkovuoraus ja maalaus.1933

Kunta vastaanottaa kunnalliskodin joulukuussa.1928

Tilaan liitetään Lallosuo-niminen suo sekä Lallosuo-

niminen niitty.

1929

Kesänavetta rakennetaan.1931



13

Kuva 6.  Haapajärven kunnalliskoti järven puolelta, 1920-luku. Vanhan päärakennuksen lohkokivinen ja laajennuksen betoninen kivijalka erottuvat selvästi toisistaan. Nuorisoryhmän kotiseutukeräys, 

Haapajärven kotiseutuarkisto.

sahattu peiterimapystyvuori sekä punamul-

tamaalaus valkoisin ikkunoin ja nurkin loivat 

selkeän eron aiempaan tyyliin. Raatesalmen 

rakennukset saivat kuitenkin julkisen raken-

nuksen leiman arvokkaampien tyylipiirteiden 

käytöllä. Erityisesti päärakennus sai vaikutteita 

empirekartanoiden muotokielestä. Aumakatto, 

9-ruutuiset ikkunat, nurkkien leveä kivihar-

kotusta muistuttava vaakalaudoitus, lunetti-

ikkunat sekä avokuistit pylväineen edustavat 

1920-luvun klassismia. Talon arvokkuutta on 

korostettiin maalaamalla peiterimapystyvuori 

punamullan sijasta keltamullan sävyisellä keit-

tomaalilla. Työnjohtajan asunnossa on käytetty 

samoja elementtejä: keltaiseksi maalattua peite-

rimapystyvuorta, valkoisia nurkkaharkoituksia 

sekä päärakennuksen kaltaisia avokuisteja. 

Sama muotokieli toistui yksinkertaistettuna 

myös viereisessä talousrakennuksessa.7

7 Kaila, 1996

 Valitettavasti  Raatesalmen kunnal-

liskodista ei löydy alkuperäisiä piirustuksia 

Kuusamon kaupungin arkistosta, Oulun 

maakunta-arkistosta eikä Kansallisarkistosta. 

Sotavuosina Kuusamon kuntaa edusti hoito-

kunta Oulaisissa, jonne oli sijoitettu myös 

Kuusamon seurakunnan kirkkoherranvirasto ja 

aluesairaala.  On mahdollista, että piirustukset 

katosivat tällä matkalla, tai ne tuhoutuivat 

Saksalaisten polttaessa Kuusamon keskustan 
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Kuva 7.  Haapajärven kunnalliskoti pihan puolelta 1920-luvulla. Rakennusten samankaltaisuus sijoittelua, detaljiikkaa ja jopa sijoituspaik-

kaa myöten on silmiinpistävä Raatesalmen kunnalliskodin kanssa. Nuorisoryhmän kotiseutukeräys, Haapajärven kotiseutuarkisto.

Lapin sodan alkuvaiheissa.8 Olen kuitenkin 

löytänyt useita piirustuksia kunnalliskodeista 

samalta aikakaudelta, joita voidaan käyttää 

vertailukohteina. Tarkasteltaessa Oulun 

maakunta-arkistosta löytyviä kunnalliskotien 

piirustuksia 1920- ja 1930-luvulta, on niistä 

löydettävissä selkeä yhtenäinen tyyli suunnit-

telijasta huolimatta. Pohjaratkaisut, pihapiirien 

sommittelu, ulkoasu ja detaljiikka muistuttavat 

8 Huusko 1985,  s.17-18

toisiaan. Eräs mielenkiintoinen dokumentti on 

Paltamon kunnalliskodin piirustus (Kuva 5), 

johon oli punakynällä merkitty kunnalliskodiksi 

laajennettavan maatilan päärakennuksen 

ääriviivat arkkitehti Axel Mörnen vuonna 1915 

piirtämään mallipiirustukseen neljänkymmenen 

hengen kunnalliskotia varten. Tämän mallipii-

rustuksen pohjaratkaisu, rakenteelliset ratkaisut 

sekä detaljiikka ovat selkeästi yhdistettävissä 

Uusi rantasauna rakennetaan.1948

Esitys keskuslämmityksestä päärakennukseen.1948

Rannalla ollut sauna siirretään mäen päälle 

traktoritalliksi.

1949

Viemärin pumppuhuone rakennetaan.1957

Päärakennuksen keittiöremontti, sähköliesi 

keittiöön.

1953

Päärakennukseen asennetaan betonitiilikatto 

(valokuvan perusteella viimeistään 1954).

1954

Mielisairaalarakennus vaurioitui osittain 

tulipalossa.

1954

Korjattu mielisairaalaosasto otettiin käyttöön 

aikaista pienempänä.

1955

Esitys ja suunnitelmat henkilökunnan asuntoraken-

nuksen rakentamiseksi.

1956

Kunnalliskodin keittiön permannon betonivalu.1956

Traktoritalliin hankitaan lämmityslaite.1950

Rakennetaan sikala, kalustovaja ja tienvarren lato.1960-l.

Kunnalliskodin perunakellarin rakentaminen.1956-57

Esitys vanhan päärakennuksen kunnostamiseksi tai 

uuden rakentamiseksi.

1962

Esitys päärakennuksen ulkomaalauksesta.1963

Esitys kylmähuoneen rakentamisesta päärakennuk-

sen kellariin.

1965
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sekä Raatesalmen että Haapajärven ja Pulkkilan 

kunnalliskodin suunnitelmiin9. 

 Oletukseni onkin, että tätä mallipiirus-

tussarja ovat kunnalliskoteja piirtäneet raken-

nusmestarit käyttäneet laajasti hyväkseen. 

Valitettavasti en löytänyt muita sivuja tästä 

mallisarjasta aiemmin mainituista arkistoista, 

enkä myöskään arkkitehtuurimuseon arkis-

toista. 

 Kuusamon kunnalliskodin kanssa lähestul-

koon identtistä rakennusmestari Karvosen suun-

nittelemaa, vaikkakin hieman kookkaampaa 

9 Pulkkilan kunnalliskoti, työtuvat 1:100 , signeeraus epäselvä,1936. 

Oulun maakunta-arkisto.

2.2 KUNNALLISKODIN RAKENTAMINEN

Kunnalliskotien rakentamisessa näyttää toistu-

neen samankaltainen käytäntö useammassa 

kohteessa paikkakunnasta ja suunnittelijasta 

huolimatta. Raatesalmen kunnalliskodin 

verrokiksi nostamani Karvosen vuonna 1927 

Karjalahden tilalle suunnitteleman Haapajärven 

kunnalliskodin piirustukset antavat selkeän 

kuvan prosessista.(Kuva 9)

 Ensimmäiseksi hankitaan sopiva maatila, 

jonka rakennukset käytetään mahdollisimman 

pitkälle hyväksi uusien rakennusten mate-

riaaleina. Kohteesta laadittiin piirustukset 

alkuperäisten rakennusten muokkaamiseen 

mallipiirustusten mukaisiksi. Olemassa olevia 

rakennuksia laajennettiin, siirrettiin, muokattiin 

tai purettiin suunnitelmaan sopivan pihapiirin 

aikaansaamiseksi. Toistuva muoto pihapiirille 

oli neliöpiha, joka toistuu myös vuonna 1926 

Karvosen tekemässä Muhoksen kunnallis-

kotitalon rakennusten sijoitusehdotuksessa 

Alapuhakan tilalle10 sekä vuoden 1923 Rantsilan 

kunnalliskodin11 ja vuoden 1939 Haukiputaan 

10 Muhoksen kunnan kunnalliskotirakennuksen sijoittamiseh-

dotus Alapuhakan tilalle. Toukouussa 1926, J. Karvonen. Oulun 

maakunta-arkisto.

11 Rantsilan kunnalliskodin päärakennuksen muutos- ja lisäsyspiirustus. 

Marraskuussa 1923, J. Karvonen. Oulun maakunta-arkisto.

Kuva 8.  Olavi Korhonen postireitillä vappuna 1928. Kuusamo-seuran kuvakokoelma, Kuusamon kotiseutuarkisto.

Haapajärven kunnalliskotia voidaan pitää 

samojen piirustusten variaationa pohjia, julki-

sivuja, detaljiikkaa ja piharakennusten sijoit-

telua myöten. Tästä rakennuksesta löytyneet 

piirustukset sekä valokuvat osoittavat selkeän 

yhteneväisyyden Raatesalmen kunnalliskotiin. 

Olenkin kohteen alkuperäisten piirustusten 

puuttumisen vuoksi nostanut tähän esimerkiksi 

Haapajärven kunnalliskodin, joka on sekä ajalli-

nen että tyylillinen verrokkikohde suunnittelijan 

tuotannossa. 
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Kuva 9.  Haapajärven kunnalliskodin tonttikartta. J.Karvonen,  

1927. Oulun maakunta-arkisto.

kunnalliskodin tonttikartoissa12. Suunnitelmassa 

päärakennusta vastapäätä oli kotieläinra-

kennus, toisella sivulla työnjohtajantalo tai 

työtuparakennus, aittoja ja kalustovaja, toisella 

sivulla vilja-aittoja sekä halkovaja. Haapajärven 

suunnitelmista poiketen Kuusamon pihapiirissä 

lännenpuoleinen sivu on jätetty avoimeksi, 

vaikka sairaalarakennus on alunperin suunni-

teltu rakennettavaksi pihapiiriin. 13 

 Tilan vanhaa päärakennusta laajennettiin 

riittävälle potilasmäärälle sopivaksi, kuten 

Haapajärven ja Paltamon kunnalliskodin piirus-

tuksista voidaan nähdä. Alkuperäisen pääraken-

nuksen koko voidaan usein erottaa kivijalasta 

kuten Haapajärven kunnalliskodissa (Kuva 6). 

Raatesalmen kunnalliskodin kivijalka on kuiten-

kin yhtenäinen ja tilan vanha päärakennus 

piharakennuksineen on siirretty paikalle kunnal-

liskodin valmistumisen jälkeen, joten on toden-

näköistä, että tämä rakennus on kokonaisuu-

dessaan uudisrakennus. Uudelleen käytettävien 

rakennusten julkisivut muutettiin vastaamaan 

uusia suunnitelmia, jotka ainakin Haapajärven 

ja Kuusamon kunnalliskotien osalta ovat yhte-

neväiset. Raatesalmen työnjohtajan asunnon 

ulkoasu vastaa lähes täydellisesti Pulkkilan 

kunnalliskodin työtuvan kuvia vuodelta 1936.14 

12 Haukiputaan kunnalliskoti, tonttikartta. 14.2.1939, J. Karvonen. Oulun 

maakunta-arkisto.

13 Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, s.59

14 Pulkkilan kunnalliskoti, työtuvat 1:100. Tuntematon, 1936

Esitys ikkunoiden korjauksesta ja tiivistämisestä.1966

Esitys kiinteistön muuttamisesta öljylämmitykselle.1966

Kunnalliskodin maatila lopettaa toimintansa.1970

Kunnalliskodin asukit siirtyvät Porkkatörmän 

uuteen vanhainkotiin. Kunnalliskodin toiminta 

Raatesalmessa lakkaa.

1971

Päärakennnus vuokrataan puusepänyritykselle.1979

Puusepänyrityksen toimitilojen saneeraukselle 

ja laajentamiselle päärakennuksessa tehdään 

suunnitelmat. 

1982-85

Puusepänyrityksen vuokrasopimus päättyy.1989

Raatesalmen maatilamatkailukeskuksen perustamis-

edellytysten selvittäminen-projekti

1986-87

Raatesalmen tila luetteloidaan  Pohjois-

Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin 

kohteisiin

1993

Puutteenkylän kylätoimikunta tekee aloitteen 

Raatesalmen rakennusten säilyttämiseksi.

1995

Raasu-projekti rakennusten kulttuurihistoriallisen 

arvon selvittämiseksi sekä uudelleenkäytön ja 

korjaussuunnitelman tekemiseksi. 

1996-97

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston 

kuntoarviokurssi.

1996

Kunnanhallitus ei anna lupaa korjaussuunnitel-

mien tekoon.

1997

Professori Panu Kailan kulttuurihistoriallinen 

arviointi.

1996
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Kuva 10. Haapajärven kunnalliskodin päärakennuksen sisäpihan julkisivu ja leikkaukset. J. Karvonen 1927, Oulun maakunta-arkisto. Kuva 11.  Haapajärven kunnalliskodin sairasosasto. J. Karvonen 

1927, Oulun maakunta-arkisto.

ja Haapajärven sairasosastoa (Kuva 11) vuodelta 

1927. Tyylillisiä yhteneväisyyksiä löytyy useam-

masta kunnalliskodista, mutta kaikkein selkeim-

min mallikirjaston vaikutus näkyy mainittujen 

suunnitelmien pohjissa, jotka toistuvat pienin 

variaatioin hyvin samankaltaisina kunnallisko-

dista toiseen.

 Kunnalliskodin työmaan rakennusmiehiä 

kirkonkylältä hevoskärryillä kyydittäneen Olavi 

Korhosen (Kuva 8) mukaan rakennusmestari 

Eino Sorvisto ja työnjohtaja Kallio tulivat 

Oulun seudulta johtamaan rakennustöitä. 

Työmaan kymmenkunta rakennusmiestä 

tulivat pääasiassa Raatesalmen lähistöltä kuten 

Puutteenkylästä. Kulkuyhteydet kirkolta olivat 

tuolloin haasteelliset, sillä kunnon maanteitä ja 

siltoja ei vielä ollut. Lennättimessä työskennellyt 

Korhonen oli vetämässä puhelinlinjoja kunnal-

liskotiin 1920-luvun lopulla, jotka vedettiin 

eläviin puihin pylvästyksen puutteen vuoksi. 15

 Kuusamon kunnallislautakunnan päätök-

sen mukaan päärakennusta ryhdyttiin rakenta-

maan marraskuussa 1926. Vuoden 1927 huhti-

kuussa sen runko oli jo salvettu ja ensimmäiset 

asukkaat otettu sisään. Samana vuonna oli 

15  Vendelin, Koillismaa 24.7.1998 

korjattavista piharakennuksista purettu katot ja 

lattiat. Uuden kunnalliskodin harjannostajaisia 

päästiin pitämään vuoden 1928 lokakuussa ja 

kunta otti kunnalliskodin vastaan joulukuussa 

1928. Kunnalliskodin maatila aloitti toimintansa 

vuotta myöhemmin.16

 Raatesalmen tilan vanhin rakennus siir-

rettiin päärakennuksen valmistumisen jälkeen 

vuonna 192917 nykyiselle paikalleen työnjoh-

tajan asunnoksi ja se muutettiin ulkoasultaan 

yhtenäiseksi pihapiirin muiden rakennusten 

16 Kyllönen s. 202

17 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996
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Kuva 12. Armas kerkesi sotavuosina naapurinkin pelloille - vain 

kunnalliskodissa oli traktori aikaisemmin. Kauko Honkaniemi 1942. 

Kauko Honkaniemen kuvakokoelmat, Kuusamon kotiseutuarkisto 

kanssa. Sen nykyisellä takasivulla sijainnut 

kuisti purettiin ja uudelle etusivulle rakennettiin 

kaksi päärakennuksen tyylin kanssa yhtenevää 

avokuistia.18 Samaan aikaan siirrettiin myös 

navetta ja talli nykyisille paikoilleen.

 Vuoden 1933 aikana rakennukset saivat 

sahatun pystyrimavuorauksen sekä maalipinnan 

ja tilalle rakennettiin rakennusmestari Rissasen 

suunnittelema jyväaitta. Saman vuoden aikana 

rannalla sijainnut makasiini muutettiin suuta-

rin- ja puusepänverstaaksi ja kunnalliskodin 

yhteyteen esitettiin rakennettavaksi sairasosas-

toa. Vuonna 1934 esitettiin mielisairasosaston 

laajentamista, joka toteutui 1935. Vuonna 1935 

esitettiin palaneen riihen tilalle hankittavaksi 

uutta.19 

18 Lohva ja Schali, s. 4

19 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996

Kaupuginhallitus esittää rakennusten purkamista.1998

Tekninen lautakunta teki purkamispäätöksen.1998

Kaupuginhallitus äänestää rakennusten suojelua 

vastaan.

1999

Mielisairasosasto tyhjennetään.1999

Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus esittää 

päärakennusta ja työnjohtajan taloa suojeltavaksi.

2000

Kaupunki valittaa suojelupäätöksestä.2001

Ympäristöministeriö kumoaa suojelupäätöksen 

kaupunginhallituksen esityksestä.

2002

Raatesalmen tila toimenpidekieltoon Kuusamo-

seuran esityksestä.

1998

Kunnanhallitus tekee rahoituksesta kielteisen 

päätöksen.

1998

Raatesalmen tila myydään Leena Minkkiselle 

ja Juha Törmäselle. Myyntiehtona rakennusten 

kunnostaminen. Toimenpidekielto päättyy.

2003

Wanha Raatesalmi peruskorjaus- ja kehittämishanke.2003

Kuntotarkastusraportti, kunnostustustyöt alkavat.2003

Tuure Säkkinen ja Minna Kuusela ostavat tilan.2010

Pihapiirin rakennukset saavat SR-1 merkinnän 

ranta-asemakaavassa.

2009

Vesa ja Mirva Varpa ostavat Raatesalmen tilan, 

kunnostustyöt jatkuvat.

2014

Raatesalmen kunnostamiselle myönnetään 

Työministeriön ja EAKR:n rahoitusta 2,8 Mmk. 

Ehtona tuelle kunnan rahoitusosuus, 1,5 Mmk.

1997

Työjohtajan talo ja kahdeksan muuta tilan raken-

nusta on saatu kunnostettua.

2008

 Kunnalliskodissa oli jo vuonna 1935 

kaikkiaan 100 hoidokkia, 30 tilapäistä - kuten 

sijoitusta odottavia hoidokkeja sekä 10 mielisai-

rasta. Mielisairasosaston laajentamista kahdek-

salla paikalla varten tilattiin rakennusmestari J. 

Rissaselta piirustukset. Tilan viljelymaita laajen-

nettiin raivaamalla lisää peltoja hätäaputyöva-

roilla. 1930-luvun mittapuulla kunnalliskoti oli 

todella mittava laitos.20

 Maatilan toiminta oli edistyksellistä ja teho-

kasta, tilalle hankittiin jopa Kuusamon ensim-

mäinen traktori. Henkilökunta mukaan luettuna 

väkeä oli enimmillään yli 150. Karja antoi asuk-

kaille elannon, tilalla viljeltiin viljaa ja tuotettiin 

karjan rehua.21 Alkuvuosina kunnalliskodissa 

oli henkilökuntaa vain johtajatar, tilanhoitaja, 

mielisairaanhoitaja ja karjakko. Kunnalliskodin 

tilan töistä suurimman osan tekivät hoidokit, 

joille maksettiin vuosipalkkaa tehtävien vaati-

vuuden mukaisesti. Pitkälle omavaraisesti 

toimivan kunnalliskodin asukkaiden tehtäviin 

kuului myös kenkien, takkien, vaatetavaran ja 

harjojen valmistamista sekä verkkojen kudontaa 

ja kalastamista.22 Rannalla sijainneessa pajassa 

pystyttiin valmistamaan osa tilan työkaluista. 

Työnjohtajan talossa sijainneessa leivinuunissa 

leivottiin tilan leivät ja pullat. 

20 Kyllönen, s.203

21 Kyllönen s. 202-203 

22 Hentilä, 27.8.1996, Kaleva
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Kuva 13.  Kuusamon kunnalliskodin asemapiirros 1:500. 4.12.1948, Rkm. E. Pajula. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.
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Kuva 14.  Navettarakennuksen etelä- ja itäjulksivut 1:100, Antti Rantala, 1951. Piirustukset esittävät  jo betonitiilikatteen ja lunetti-ikkunoi-

den päälle tehdyt pienet pulpettikatteet, jotka ovat samanlaiset kuin päärakennuksessa. Kuusamon kaupunginarkisto.

Vuoteen 1968 mennessä hoidokkien työpa-

nos väheni niin, että kunnalliskodin palk-

kalistoilla on 32 viranhaltijaa ja työntekijää. 

1970-luvulla työtehtäviä hoiti ensisijaisesti palkattu 

henkilökunta.1 

 Sotavuonna 1944 päärakennus, sauna-, 

huolto- ja mielisairasrakennukset vaurioituivat 

ja niiden korjaukset kestivät vuodesta 1945 

vuoteen 1949.2 Sodan aikana Kuusamon raken-

nuskannasta tuhoutui 65% eli lähes 2300 raken-

nusta.3 Sodan tuhoilta säilyneistä rakennusko-

konaisuuksista Kuusamon alueella Raatesalmi 

on yksi harvoista.4

 Ilmeisesti Lapin sodan aikaisen Kuusamon 

keskustan täydellisen tuhoutumisen vuoksi 

Raatesalmen tilalla pidettiin siviilikäräjiä heti 

sotien jälkeen.5

2.3 MODERNIT MUKAVUUDET SAAPUVAT 
RAATESALMELLE

Sotavuosien jälkeen päärakennukseen tehtiin 
laajamittainen modernisointi. Rakennukseen 
vedettiin viemärit ja juokseva vesi, se sai vesikier-
toisen keskuslämmityksen, wc:t ja kylpyammeet.  
Aikaisempi pärekatto korvattiin betonitiilillä ja 
keittiöönkin saatiin sähköliesi.

1 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996

2  Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996

3 Jaakkola, 27.11.2000, Suomenmaa

4 Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriypäristö 2015, s.59

5 Vendelin, 24.7.1998, Koillismaa

 Varhaisin piirustus Raatesalmelta on 

rakennusmestari Pajulan vuodelta 1948 peräisin 

oleva asemakuva (Kuva 13) jossa näkyy länti-

seltä sivulta avoin neliöpihapiiri, kauempana 

sijainnut mielisairasosasto laajennettuna sekä 

merkinnät purettavista rantarakennuksista ja 

rakennettavasta saunasta. Asemakuvasta saa 

viitteitä pihapiirin teiden sijainnista rakennusten 

sivuilla, niin että keskeinen piha-alue on jäänyt 

nurmialueeksi. 

 Vuonna 1947 kunnalliskodin pöytä-

kirjoissa mainitaan viemäreiden putkien 

rakentaminen. Vuonna 1948 tilalle rakennettiin 

vedenpumppaamo ja uusi rantasauna, sekä 

päärakennukseen esitettiin keskuslämmityksen 

rakentamista.6 

 Päärakennukseen tehtiin wc:t, kylpy-

huoneet ja juokseva vesi likaviemärien raken-

tamisen jälkeen. Päärakennuksen kasvavaa 

6  Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996
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Kuva 15. Ilmakuva kunnalliskodin alueelta vuodelta 1957. Rakenteilla oleva uusi mielisairasosasto kuvassa vasemmassa alareunassa, päärakennus keskellä alhaalla. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.
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vedenkulutusta varten oli rantaan venevajojen 

läheisyyteen rakennettu pumppaamo vuoden 

1948 aikana. Samana vuonna esitettiin vesi-

kiertoisen keskuslämmityksen rakentamista. 

Vuoden 1949 aikana rannalla sijainnut puret-

tavaksi tarkoitettu sauna siirrettiin ylös mäelle 

traktoritalliksi. Jo seuraavana vuonna talliin 

hankittiin oma lämmityslaite.7 

 Vuoden 1951 Antti Rantalan signee-

raamissa piirustuksissa päärakennukseen on 

piirretty kaksi pesuhuonetta wc-istumineen 

sekä yksi erillinen henkilökunnan wc. Samaisissa 

piirustuksissa näkyy myös keittiöön suunnitellut 

sähköiset suuratalouskeittiön padat ja muuta-

mia kylmälaitteita8. Keittopadat asennettiinkin 

vuonna 1952 ja seuraavana vuonna tehtiin 

laajempi keittiöremontti jonka yhteydessä asen-

nettiin myös sähköliesi.9 

 Keittiöremontin yhteydessä kellaria on 

todennäköisesti ryhdytty laajentamaan nykyi-

seen mittaansa heinäkuulle 1953 päivätyn piirus-

tuksen perusteella. (Kuva 16) Leivinpaperille 

piirretyssä työkuvassa on näkyvillä muutos-

alueiden rajat ja siitä on nähtävissä nykyiseen 

kattilahuoneeseen johtavan käytävän olleen 

vielä kaivamaton. Uuden kattilahuoneen yhte-

yteen on sijoitettu myös vesikiertojärjestelmän 

7  Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996

8 Kuusamon kunnalliskodin päärakennus, pohjat 1:100. 18.5.1951, Antti 

Rantala.

9 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996

Kuva 16.  Kellarin muutostöiden piirustus, signeeraus epäselvä, 

21.7.1953. Kuusamon kaupunginarkisto.

Kuva 17.  Päiväämätön ja signeeraamaton piirustus pannuhuo-

neesta laitteineen . Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.

pumppuhuone, sekä polttoainevarasto jota 

voitiin täyttää talon ulkopuolisesta luukusta. 

(Kuva 17)

 Piirustuksessa mainitun uuden kattila-

huoneen yläpuoliseen keittiöön on valettu 

kunnalliskodin pöytäkirjojen mukaan uusi 

permanto vuoden 1956 aikana, joten on toden-

näköistä, että keskuslämmityksen kattilahuone 

on sijainnut aiemmin vanhan kellarin tiloissa. 

Kellaritilojen rakennustöitä jatkettiin vielä 

vuoden 1957 aikana.10

 Vuoden 1951 piirustussarjasta puuttuvat 

jälleen päärakennuksen julkisivukuvat, mutta 

navettarakennuksen julkisivukuvista (Kuva 14) 

näkee siihen suunnitellun betonitiilikatteen. 

10 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996
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Navettarakennuksen lunetti-ikkunat ovat 

saaneet näissä suunnitelmissa täysin samanlaiset 

tasalappeiset katteet kuin päärakennuksessakin 

on. Onkin todennäköistä, että paikan päällä 

tehdyillä tiilillä11 on katettu samanaikaisesti 

päärakennus, navetta ja työnjohtajan asunto. 

Tiilikate onkin näkyvissä näissä rakennuksissa 

jo vuoden 1954 valokuvassa, ainoastaan 

11 Pohjois-pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö, s.59

1920-l

1930-l

1940-l

1950-l

1960-l

Purettu ennen 1960

Purettu jälkeen 2014

Romahtanut

Kuva 18. Raatesalmen rakennusten rakennusvuodet. Katkoviivalla merkityt osat rakennuksista on purettu.

tallirakennuksen kate näyttäisi olevan edelleen-

kin päre. (Kuva 1) 

 Mielisairasosasto vaurioitui tulipalossa 

vuoden 1954 maaliskuussa ja sen korjaukset 

aloitettiin välittömästi. Noin puoleen alkupe-

räisestä pienentynyt mielisairasosasto otettiin 

käyttöön tammikuussa 1955. Korjauksissa sen 

ulkoasu muuttui modernimmaksi ja yhtenäinen 

tyyli muiden Raatesalmen rakennusten kanssa 

katosi.12 Korjauksissa rakennuksesta katosivat 

lunetti-ikkunat ja kuistit, siihen asennettiin 

uudentyyppiset ikkunat ja sisäänkäynti siirret-

tiin rakennuksen päätyyn.13

 Uuden mielisairasosaston suunnittelu 

aloitettiin vuoden 1954 aikana ja saman vuoden 

syyskuussa tarkastettiin ensimmäiset luonnok-

set. Lopulliset piirustukset valmistuivat 1955 ja 

viimeiset lausunnot niistä saadtiin vuoden 1957 

aikana. Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 

1957 ja uusi mielisairasosasto valmistui vuonna 

1958.14 

 Pihapiirin rakennustyöt jatkuivat kiivaana 

uuden mielisairasosaston suunnittelun aikana, 

sillä vuonna 1956 esitettiin ja aloitettiin henki-

lökunnan asuntorakennuksen rakentaminen. 

Tyyliltään jälleenrakennuskauden tyyppitalo 

(Kuva 20) valmistui vuonna 1957 ja se on 

edelleen alkuperäistä vastaavassa ulkoasus-

saan.  

 Kehittyvän maatalouden tarpeisiin 

rakennettujen uusien AIV-rehutornien eristä-

misestä päätettiin vuoden 1956 maaliskuussa. 

Rehutornit rakennettiin todennäköisesti edel-

tävänä vuonna, koska päätös lisäeristämisestä 

viittaisi talven aikana koetun rehun jäätymiseen 

aiheuttamaan tarpeeseen. Samoihin aikoihin 

on rakennettu tilalle myös sikala, kalustovaja 

12 Pohjois-pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö, s.59

13 Pohjois-pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö, s.59

14 Pohjois-pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö, s.59
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1. OSASTO VI

2. ASUINRAKENNUS

3. PÄÄRAKENNUS

4. SAIRASOSASTO

5. TYÖVÄEN ASUNTO

6. KARJARAKENNUS

7. SIKALA

8. TALOUSRAKENNUS

9. KALUSTEVAJA I

10. KALUSTEVAJA II

11. AITTA

12. SAUNA

13. KELLARI

14. JÄTEVESIPUHDISTAMO

15. LATO

16. VANHA PUMPPAAMO

17. VERKKOVAJA

18. VENEVAJA

2.

14.

12.

16.

17.

18.

3.
5.

8.

6.

7.

9.

10.

13.

15.

11.

4.

1.

Kuva 19.  Kuvasta saa hyvän käsityksen kunnalliskodin rakennuskannasta. Asemapiirustus 1:1000. 

24.1.1986, Kuusamon kunta, Rakennustoimisto, S.Määttä. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto. 



25

ja tienvarren lato.15 Vuoden 1957 asemapiirrok-

sesta on näkyvissä uusi asuntorakennus sekä 

viemärin pumppuhuone.16 

 Vuoden 1954 valokuvassa (Kuva 1) piha-

piirissä on nähtävissä sorapolkujen reunustama 

nurmialue, jonka reunoilla oli nuoria istutuksia 

ja keskellä nurmialuetta erottuu lipputanko. 

Istutetut puuntaimet ovat samalla kohdalla kuin 

nykyään pihapiiriä hallitsevat massiiviset lehti-

kuuset. Vuoden 1960 toukokuussa pyydettiin 

tarjoukset pihan istuttamis- ja kaunistussuunni-

telmista, joten pihamaan hoito on ollut jatkuvaa 

toimintaa.17 Kunnalliskodin pihapiirin istutukset 

ovat olleet tärkeitä myös Haapajärvellä, jonka 

pihapiiristä otetusta kuvasta nähdään ruusu-

pensaita ja perennapenkkejä talon vierustoilla, 

sorapolkuja sekä nuoria puuntaimia hyvin 

hoidettujen nurmialueiden reunoilla. Löytyipä 

Haapajärven pihapiiristä myös vellikello. (Kuva 

7) 

 Kunnalliskotiin päätettiin hankkia oma 

ruumishuone kesäkuussa 1962 ja sellaiseksi 

hankittiin saman vuoden heinäkuussa vanha 

aitta. Samanaikaisesti päärakennukseen hankit-

tiin uusi kuumavesiboileri, mutta jo syyskuussa 

1962 sosiaalilautakunnalle esitettiin pääraken-

nuksen kunnostamista tai uuden rakentamista. 

Päärakennus oli ilmeisesti kuitenkin kelvollinen, 

15 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996 

16 Kuusamon kunnalliskodin asemapiirros 1:500. 22.3.1957, T.A. Vanttaja.

17 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996

sillä vuonna 1963 päärakennus maalattiin, 

kylmähuoneen rakentamista kellariin esitettiin 

vuonna 1965 ja seuraavana vuonna esitettiin 

ikkunoiden korjaamista ja tiivistämistä ja raken-

nuksen muuttamista öljylämmitykselle.18

 Aika alkoi kuitenkin olla ajamassa hirsira-

kenteisen kunnalliskodin ohitse. Vuonna 1970 

18 Raatesalmi-työryhmän muistio 3/1996

maataloustoiminta lakkasi19 ja jo seuraavana 

vuonna asukit siirtyivät uuteen Porkkatörmän 

vanhainkotiin. Kunnalliskodin toiminta Raate-

salmessa lakkasi vuonna 197120.

19 Eriksson, 17.11.1989. Liitto

20 Ingalsuo, 26.7.2015, Kaleva

Kuva 20.  Hoitajattarien asuntolan piirustukset 1:100. 17.7.1956, V. Pohjola. Kuusamon kaupunginarkisto.





Kuva 21. Kalot-Pine Ky, muutospiirustus 1:100, 1. kerros. Insinööritoimisto Timo Ronkainen, 10.4.1982. ”Pienet” muutokset seiniin ovat suunnitelmassa selkeästi nähtävillä, osa on onneksi jäänyt toteuttamatta. 

Pohjoislaivaan liittyvä ”kevyt kuivaamorakennus” kuvassa keskellä alhaalla.  Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.
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3. AJATTELEMATON UUDISKÄYTTÖ 
TEKEE TUHOJAAN

Raatesalmen kunnalliskodin hiljaiselo päättyi 
vuonna 1979, jolloin kaupunki vuokrasi tilat 
yrittäjälle ja tilat saivat uuden käyttötarkoituksen. 
Valitettavasti vuokralaisen tekemät ratkaisut 
arvokkaan rakennuksen muuntamiseksi puuse-
pänteollisuuden tuotantotiloiksi aiheuttivat 
suurta vahinkoa rakennukselle. 1920-luvun 
hirsirakennuksesta yritettiin muokata teollisuus-
yritykselle sopivat toimitilat ilman mitään huolta 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä 
taikka rakennuksen rakenteellisesta vakaudesta. 
Puusepänteollisuusalan yritys toimi Raatesalmen 
kunnalliskodin tiloissa vuosina 1979-1989. 

 Puusepänverstaan toiminta-aikana lähes 

jokaiseen päärakennuksen huoneeseen 

puhkaistiin laajat aukot yhtenäisen tuotantoti-

lan aikaansaamiseksi. Sisäseinien lisäksi talosta 

puhkaistiin ulkoseinä pohjoisjulkisivusta keit-

tiön ja länsipäädyn potilashuoneen kohdalta.  

Rakennuksiin tehtiin vuokrasopimuksen 

voimassaollessa yrittäjän toimesta useita 

anomuksia muutoksista, joilla pyrittiin muok-

kaamaan kunnalliskodin päärakennuksesta 

toimiva teollisuusyrityksen tuotantotila. Vanhan 

puurakennuksen muokkaaminen tuotantoti-

laksi osoittautui käytännössä vaikeaksi, erityi-

sesti paloturvallisuuden ja rakenteellisen turval-

lisuuden osalta. Yrittäjän kunnanhallitukselle 

tekemät muutosehdotukset olivat vaarattoman 

kuuloisia, mutta rakennuksen kannalta tuhoisia.

”Toivon myös Kuusamon kunnalta, että saisin 
tehdä pieniä muutoksia seinien suhteen.”

Veikko Kallio, Kalot-Pine Ky,

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjan liite 20.7.1982

Elokuussa 1982 pidetyssä kunnanhallituksen 

kokouksessa käsiteltiin Kalot-Pine Ky:n anomus 

saada rakentaa siirrettävä kuivaamo pääraken-

nuksen yhteyteen, sekä tehdä pieniä muutoksia 

seinien suhteen. Kunnanhallitus päätti, että 

kuivaamorakennus saadaan rakentaa tilojen 

Kuva 22. Päärakennuksen vintiltä löytämäni tuhotyön luonnokset. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.
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yhteyteen edellyttäen, että palo- ja rakennusvi-

ranomaiset hyväksyvät sen. Lisäksi kunnanhal-

litus päätti oikeuttaa rakennustoimiston suorit-

tamaan päärakennuksen väliseinien tarvittavat 

poistot ja muut tarvittavat muutokset.1

 Syyskuussa 1982 kunnanhallituksen koko-

uksessa hyväksyttiin esitys navettarakennuksen 

seinään tehtävästä noin 2,5 metrin oviaukosta. 

Samassa kokouksessa päätettiin myös, että 

henkilökunnan pesutilojen kunnostamista 

varten Kalot-Pine Ky palkkaa itse tarvitsemansa 

tilapäistyövoiman työvoimatoimistosta.2

1 KH pöytäkirjan ote, 2.8.1982

2 KH pöytäkirjan ote, 6.9.1982

 Paloviranomaiset tekivät korjausmäärä-

yksen puusepänverstaalle toukokuussa 1984. 

Siinä määrättiin korjaamaan lukuisia puutteita 

paloturvallisuudessa, kuten osastoivien ovien 

puute, poistoilmakanavistojen rakentaminen, 

kuivauspaikkaa rajoittavien ovien suojaaminen. 

Lisäksi sähkölaitteet olivat tarkastamatta, öljy-

lämmityslaitoksen vakuutustodistus puuttui 

ja kellarikerroksen hätäpoistumistietä ei oltu 

saatettu määräysten mukaiseen kuntoon.3

 Palotarkastuspöytäkirjassa helmikuussa 

1985 yrittäjää kehotettiin puhdistamaan ullak-

kotilalle levinnyt hiomapöly, sekä poistamaan 

rojut. Muita toimenpiteitä olivat mm. ullakolla 

3 Palolautakunnan pöytäkirjan ote, 10.5.1984

Kuva 23. Kalot-Pine Ky, muutostyön julkisivut 1:100. Insinööritoimisto Timo Ronkainen, 13.4.1982. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.

sijaitsevien purun- ja pölynpoistokanavien 

tiivistäminen ja paloeristetyn konehuoneen 

rakentaminen, päärakennukseen sijoitetun 

maalauskopin käytön välttäminen, sähkölaittei-

den tarkastaminen ja kellarin hätäpoistumistien 

järjestäminen.4

 Lokakuussa 1985 yrittäjä ehdotti uusien 

pölyn- ja purunpoistojärjestelmien rakentamista 

paloturvallisuuden parantamiseksi, puujätteellä 

toimivan lämmityskattilan asentamista ja 

puutavaran kuivaamokapasiteetin lisäraken-

tamista kunnanhallitukselle.5 Samassa kuussa 

pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa 

4 Palotarkastuspöytäkirja, 28.2.1985

5 Toimenpide-ehdotus, Kalot-Pine Ky, 16.10.1985
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päätettiin, että purun- ja pölynpoistojärjestel-
mien siilot on siirrettävä paloturvallisuuden 
parantamiseksi vähintään 10 metrin päähän 
rakennuksesta. Navettaan sijoitetun lakkaa-
mon lisälämmöntarve hoidetaan rehusiiloon 
sijoitetulla puujätteen polttokattilalla, siten 
että jätepuun polttaminen siirtyy kokonaisuu-
dessaan navettan kattilalaitokseen, jättäen 
päärakennuksen öljykattilat vain lämmityksen 
huippujen tasaukseen. Sensijaan yrittäjän esit-
tämää kevytrakenteisen kuivaamokapasiteetin 
lisärakentamista ei hyväksytty sen perusteella, 
että paikka on annettu yrittäjän käyttöön väliai-
kaisena ratkaisuna. Samalla todettiin, että tiloja 
koskeva vuokrasopimus päättyy 30.9.1989.6

6 KH pöytäkirjan ote, 28.10.1985

4. PELKOA JA INHOA 
RAATESALMELLA

Päärakennuksen lähes tuhonneen puusepänyri-
tyksen toiminnan päättymisen jälkeen tyhjilleen 
jääneen Raatesalmen tilan kohtalosta käytiin 
vilkasta keskustelua alueellisissa sanomalehdissä, 
kyläyhteisöissä ja kunnanhallituksessa.  Vuosien 
1989 ja 2003 välisenä aikana rakennusten kohta-
losta puolesta ja vastaan tehtiin lukuisia lehti-
artikkeleita, adresseja, lausuntoja, päätöksiä ja 
valituksia. Pitkään näyttikin siltä, että rakennukset 
tulisivat tuhoutumaan sinä aikana, kun niiden 
kunnostamisesta tai purkamisesta riideltiin.

 Raatesalmen tilan rakennuksien uudel-

leenkäytön suunnitteluun oli jo ennen puuse-

pänyrityksen vuokrasopimuksen päättymistä 

käynnistetty projekti, jossa pyrittiin selvittämään 

maatilamatkailukeskuksen perustamisedelly-

tyksiä. Alueen rakennuksien uudelleenkäyttöä 

hahmottanut projekti käynnistyi jo vuonna 

1986. Hankkeen aikana tehdyissä suunnitel-

missa keskuksen toiminta olisi laajentunut 

koskemaan myös Raatesalmen opetusmaatilan 

rakennuksia. Maatilamatkailukeskukseen visi-

oitiin lukuisia osa-alueita, joissa maaseudulle 

ominaisia toimintoja voitaisiin esitellä. Näitä 

olivat mm.  demonstraatiokylä maatalousyritys-

ten toiminnan ja tuotannon esittelyyn, käsi- ja 

pienteollisuuskylä, patikkaretkiä ja riistapolkuja 

metsäalueelle, lasten minimaatilaa, ohjelma-

palveluita ja koulutusta. Ehkä erikoisin visio oli 

Kuusamon keskustasta saapuville vierailijoille 

 Teollisuustuotannon vaatimia laajennuksia 
oli päärakennukseen suunniteltu 39m2 kuivaa-
morakennus, itäpäätyyn tehtävä uusi lastaus-
laituri ramppeineen ja oviaukkoineen, pölyn-
poistojärjestelmät. Laajennuksia oli suunniteltu 
myös navettarakennukseen 110 m2 verran.7

 Näiden päätösten perusteella on ilmeistä, 

että palovaaran riski ja lisävauriot rakennuk-

sessa haluttiin minimoida. Kunnassa oltiin 

jo valmistautumassa mahdolliseen tulevaan 

käyttöön, jota varten Raatesalmen maatilamat-

kailukeskuksen toimintaa selvittävä projekti 

käynnistettiin vuonna 1986.

7 Kalot-Pine saneeraus, asemakuva 1:500, Insinööritoimisto Timo 

Ronkainen, 15.4.1982

Kuva 24. Talon päästä päähän virtaava tila saadaan aikaan myös moottorisahalla. Kuva Anu Säilynoja.
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Kuva 25. Ideakuvitus Raatesalmen maaseutumatkailukeskuksen projektiraportista vuodelta 1987. Arkkitehti Maija Eronen ja arkkit. yo Ritva 

Okkonen. Kuusamon kaupunginarkisto.

suunniteltu kuljetusmuoto: iso ilmatyynyalus. 

Projekti päättyi vuonna 1987.1

4.1 RAATESALMEN ARVO HUOMIOIDAAN

Vuonna 1993 Raatesalmen tila luetteloitiin 

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaisiin kohteisiin. Tämän voi viimeis-

tään katsoa aloittaneen kiivaan keskustelun 

1 Eronen ja Okkonen, 1987

lehdistössä Kuusamon kunnanvaltuuston, 

kunnan ja läänin virkamiesten sekä kyläaktiivien 

välillä. 

 Puutteenkylän kylätoimikunta alkoi 

aktiivisesti ajamaan Raatesalmen kunnalliskodin 

rakennusten pelastamista. Vanhoja kunnallis-

kodin toiminnasta kertoneita asiakirjoja saatiin 

pelastettua kunnalliskodin päärakennuksen 

vintistä muhien alta Puutteenkylän kylätoimi-

kunnan puheenjohtaja Eija Määtän ja Kuusamon 

kunnan arkistonhoitajan Ritva Laineen toimesta. 

Pelastetuissa dokumenteissa oli mukana kassa-

kirjoja 30-luvulta alkaen, irtaimistoluetteloita 

sekä asiakirjoja joissa kerrottiin maatalouden 

harjoittamisesta 1940-luvulta aina 1960 luvulle 

asti. Ympäristölautakunnan jäsen Määttä 

pohti erilaisia mahdollisuuksia rakennusten 

tilan kohentamiseen talkoovoimin tai kunnan 

toimesta.2

 Vuonna 1995 Puutteenkylän kylätoimi-

kunta tekikin aloitteen Raatesalmen rakennus-

ten säilyttämiseksi.3

4.2 RAASU-PROJEKTI

Vuonna 1996 Kuusamon kunta ryhtyi toimeen ja 

käynnisti Raasu-projektin, jonka vetäjäksi valit-

tiin kunnalliskodin pelastamista Puutteenkylän 

kylätoimikunnan kautta ajanut Eija Määttä.4 

Raatesalmen rakennuksien kulttuurihistorialli-

sesta arvosta saatiin lausunto Oulun yliopiston 

professori Panu Kailalta. Lausunnossaan Kaila 

totesi rakennusryhmän olevan suojelun arvoi-

nen ja työnjohtajan asunnon osalta historialli-

sen arvon olevan huomattavan.5 Tämä lausunto 

herätti toiveikkuutta siitä, ettei rakennusten 

purkamisesta enää puhuttaisi, vaan sen sijaan 

2 Puurunen, 20.10.1993, Koillismaa 

3 Ingalsuo, 26.7.2015, Kaleva

4 Hentilä, 27.8.1996, Kaleva

5 Kaila, 1996
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ryhdyttäisiin vakavissaan selvittämään vaihto-

ehtoja ja rahoitusta rakennusten tulevaisuuden 

turvaamiseksi. Projektin vetäjä Eija Määttä uskoi 

rahaa löytyvän lausunnon saamisen jälkeen 

Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen 

kautta.6

 Projektin aikana oli tarkoitus tehdä 
kokonaisvaltainen Raatesalmen rakennuskan-
nan ja alueen käyttösuunnitelma, korjaussuun-
nitelmat, laatia kustannusarviot korjauksista 
ja hankkia kymmenkunta yrittäjää mukaan 
kehittämään hanketta.7 Korjaussuunnitelmien 
tekemiseen ei kuitenkaan annettu lupaa 

6 Puurunen, 3.10.1996, Koillismaa

7 Puurunen, 3.10.1996, Koillismaa

hankkeen aikana.8 Suunnitelmiin sisältyivät 

vanhainkotirakennusten lisäksi myös psykiatri-

sen osaston ja opetusmaatilan kattavien toimin-

tamallien kehittäminen.9 Projektipäällikkö 

Määtän mukaan Raatesalmeen perustettaisiin 

keskus, josta löytyisi ravintola- ja majoituspal-

veluita, työpajoja, käsitöihin ja viljelyyn liittyvää 

koulutus- ja yritystoimintaa. Projektissa oli myös 

hahmoteltu kotiseututalo ja perinnepiha, jotka 

toimisivat käsityötoimintaa ja tuotteiden suora-

myyntiä tarjoavana museona.10

 Helmikuussa 1997 vanhan kunnalliskodin 

käyttöehdotus oli edennyt lausuntokierrokselle 

kunnanhallituksessa ja neuvottelut rakennus-

ten kunnostamisen rahoituksen hankkimiselle 

olivat alkamassa Pohjois-Pohjanmaan ympä-

ristökeskuksessa Oulussa. Tulevasta käytöstä ja 

rakennusten säilymisestä antoivat positiivisia 

lausuntoja mm. Raatesalmen toimintoja ideoi-

van työryhmän vetäjänä toiminut  kunnan-

valtuuston puheenjohtaja Tuomo Hänninen, 

työryhmän jäsen Tauno Vanttaja, Kuusamo-

Seuran puheenjohtaja Helena Palosaari, sekä 

elinkeinoneuvoja Kaisu Palosaari.11 

 Innostus ja toiveikkuus tuntuivat olevat 

huipussaan alueen kehittämistä ajavien ihmis-

ten parissa, vaikka luonnollisesti hanke herätti 

8 Kesälahti, 13.6.1997, Koillismaa

9 Niemelä, 28.1.1997, Koillismaa

10 Puurunen 3.10.1996, Koillismaa

11 Kesälahti, 17.1.1997, Koillismaa

vastustustakin. Osaa hanketta vastustaneiden 

mielestä puskutraktorit olivat paras kehittä-

mistapa kunnalliskodin rakennuksille. Kolme 

vuotta kestävien korjausten hinnaksi arvioitua 

4,5 miljoonan markan kustannuksia varten 

haettiin Ympäristöministeriöltä 70% rahoitusta. 

Ympäristökeskukseen tehty hakemus lähti 

myönteisenä eteenpäin Ympäristöministeriöön, 

jossa sille katsottiin olevan hyvät mahdolli-

suudet mennä läpi. Olihan kohde, johon tukea 

haettiin Pohjois-Pohjanmaan rahoituslistalla 

ainoa ja valtakunnallisestikin harvinainen. 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan Tuomo 

Hännisen mukaan suunnitelma tulee vielä 

valtuuston arvioitavaksi, jos haettu rahoitus 

myönnetään.12

 Joulukuussa 1996 Työministeriö myönsi 

Raatesalmeen rahoitusta lähes 3 miljoonaa 

markkaa. Siitä 1,5 miljoonaa oli Euroopan alue-

kehitysrahaston rahoitusosuutta vanhan raken-

nuskokonaisuuden kunnostamiseen uuteen 

käyttöön. Tämän lisäksi hankkeelle myönnettiin 

työllisyysperusteista valtionapua 1,3 miljoonaa 

markkaa. Ehtona saadulle rahoitukselle oli 

varojen käyttäminen vuoden 1997 loppuun 

mennessä ja kunnan 35% rahoitusosuuden 

toteutuminen kokonaissummasta.13

 Tammikuussa 1997 kunnanhallituk-

selle esiteltiin Raatesalmen alueelta laadittu 

12 Kajava, 17.1.1997, Kaleva

13 Kesälahti, 13.6.1997, Koillismaa

Kuva 26.  Ilmoitus Kauppalehdessä 24.4.1998, Kuusamon kaupun-

gin arkisto
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kehittämissuunnitelma ja päättyneen Raasu-

projektin tulokset. Kunnanhallitus päätti, että 

asian pääkäsittely pidetään helmikuussa, 

johon mennessä selvitetään vielä hankkeeseen 

mukaan lähtevät yritykset sekä kunnan rahoi-

tusosuus. Raasu-projektia vetänyt Eija Määttä 

ilmaisikin huolensa kunnan rahoitusosuuksien 

päätöksien viivästymisestä mahdollisesti 

projektin päättymisen yli. Sekin, ettei korjaus-

suunnitelmien tekemiselle oltu annettu lupaa 

viivyttäisi korjaustöitä, eikä niitä ehkä päästäisi 

aloittamaan ennen vuoden loppumista.14 

 Maaliskuussa 1998 kunta ei ollut 

edelleenkään sitoutunut omalta osaltaan 

Raatesalmen kunnostamisen vaatimaan 35% 

rahoitusosuuteen, eli 1,5 miljoonaan markkaan. 

Työministeriön jo vuoden 1996 joulukuussa 

myöntämällä rahoituksella oli ollut tarkoitus 

kunnostaa vanhainkodin kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaat päärakennus ja työnjohtajan 

asunto sekä navetta toiminnalliseen käyttöön. 

Kunnanhallituksessa otettiin kanta, ettei 

rakennuksia ryhdytä kunnostamaan pelkkien 

kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella, vaan 

on pyrittävä löytämään yrityksiä jotka sitoutuvat 

sijoittamaan toimintansa Raatesalmelle sen 

kunnostamisen jälkeen. Ilman kunnan rahoitus-

osuutta jäisivät Työministeriön myöntämät 2,8 

miljoonaa markkaa saamatta ja kunnostushanke 

raukeaisi. Rahoitukselle oli kuitenkin myönnetty 

14 Kesälahti, 13.6.1997, Koillismaa

Työministeriöstä jatkoaikaa, jonka ehtona oli 

korjaustöiden aloittaminen elokuun aikana. 

Sopivia yrittäjiä haettiin kuumeisesti kunnan 

elinkeinotoimiston toimesta mm. lehti-ilmoi-

tuksin (Kuva 26) ja kyselyin. Yrittäjiksi haettiin 

matkailu- ja majoituspalveluita, luonnontuottei-

den ja elintarvikkeiden jatkojalostusta, ohjelma- 

ja koulutuspalveluita tarjoavia yrityksiä.  

Yritysneuvoja Kaisu Palosaaren mukaan kunnan 

rahoituksen varmistamiseksi ja korjaustöiden 

aloittamiseksi tarvittaisiin vähintään kymmen 

uutta työpaikkaa.15 

 Kunnanhallituksen kokouksessa 15.6.1998 

käytiin läpi elinkeinotoimen tekemä selvi-

tys alueelle sijoittuvasta yritystoiminnasta. 

Kunnanhallitus totesi muistion perusteella, ettei 

kunnostamishankkeen käynnistämiseen ole 

edellytyksiä.16

 Kesäkuussa 1998 pidetyillä Kuusamo-

päivillä kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Tuomo Hänninen kritisoi juhlapuheessaan 

kunnanhallituksen kielteistä päätöstä Raate-

salmen kunnostamisesta ja lähes yhteistuumin 

aloitetusta hankkeesta vetäytymisestä. Hänen 

mielestään kunnan taloudellinen tilanne ei 

anna oikeutta vetäytyä vastuusta kulttuuri-

perinnön ja historian ylläpitämisestä tuleville 

sukupolville. Puheessaan hän esitti myös 

15 Häme, 25.3.1998, Koillismaa

16 Kuusamon kunnanhallituksen kokouspöytäkirja, 15.6.1998 §289

huolensa Raatesalmen kunnalliskotia uhkaavasta 

purkupäätöksestä.17 

”Korjaamisen sijaan kunnanhallitus esittikin 
Raatesalmen rakennusten purkamista.”

Erkki Siikaluoma & Seppo Ervasti 18

Heinäkuussa 1998 tunteet olivat jo alkaneet 

kiristyä. Työministeriön 65% osarahoituksella 

tehtävien korjaustöiden aloittamiselle haettiin 

jo toistamiseen jatkoa, ja sitä saatiinkin loka-

kuun 1998 loppuun asti. Jatkoaikahakemuksen 

vuoksi ”asia on kelluvassa tilassa” eikä 

17 Niemelä, 29.6.1998, Koillismaa

18 Siikaluoma ja Ervasti, 30.6.1998, Koillissanomat

Kuva 27. Päärakennuksen vintiltä löytynyt muistutus Raatesalmen 

menneestä elämästä.
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rakennusten purkamissuunnitelmia ollut työn 

alla vakuutti kiinteistöpäällikkö Pauli Siekkinen. 

Tähän Raatesalmen hanketta elinkeinotoi-

messa valmistellut Kaisu Palosaari vastasi, että 

päättäjiltä ja monilta muiltakin on unohtunut 

paikan kulttuurihistoriallinen arvo. Palosaari 

muistuttikin, että kohde on todettu historial-

lisesti arvokkaaksi ja kuka tahansa voi hakea 

sitä suojeluun, jos purkaminen uhkaa. Tällä 

varmistettaisiin toimenpidekielto, jolloin raken-

nusten tämänhetkinen kunto olisi pidettävä yllä. 

Kiinnostuneita yrittäjiä Raatesalmelle tulijoiksi 

hänen mukaan on, mutta kunnanhallituksen 

vaatimus yrittäjien sitoutumisesta julkisesti 

toiminnan siirtoon on aiheuttanut ongelmia 

halukkaiden löytämisessä.19 

 Heinäkuun lopulla haastatellut kunnan-

valtuuston ryhmänjohtajat eivät halunneet 

sitoutua mihinkään vaihtoehtoon, huoli kunnan 

rahojen käyttämisestä kunnostamiseen oli 

kova. Ehdoksi kunnostamiselle nousi kuitenkin 

19 Puurunen, 16.7.1998, Koillissanomat

yhteinen näkemys yrittäjien sitoutumisesta 

toiminnan siirtämisestä Raatesalmelle.20

4.3 KUN EI KORJATA, NIIN PURETAAN TAI 
SUOJELLAAN

Vuoden 1998 marraskuussa Kuusamon 

kaupungin teknisen lautakunnan tekemän 

katselmuksen perusteella ei rakennuksille nähty 

muuta vaihtoehtoa kuin purkaminen. Tähän 

Kuusamo-seura reagoi tekemällä esityksen 

rakennusten suojelemisesta, jonka perusteella 

Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus asetti 

Raatesalmen kunnalliskodin rakennukset 

toimenpidekieltoon. Rakennusten purkamista 

koskeva kielto oli voimassa siihen asti, kunnes 

suojelua koskeva asia olisi ratkaistu. Asiasta 

lähetettiin lausuntopyyntö Kuusamon kunnalle, 

Museovirastolle ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle.  

Kuusamon teknisen johtajan Pekka Kantolan 

mukaan teknisen lautakunnan lausunnot tule-

vat olemaan hyvin pitkälle samat kuin aiemmin 

katselmuksessa todettiin. 21

”Rakennukset ovat siinä kunnossa etteivät ne ole 
enää tarkoituksenmukaisia suojeltaviksi” 

Pekka Kantola 21

 Seuraavan vuoden maaliskuussa Kuusa-

mon kunnanvaltuusto äänesti Raatesalmen 

20 Koillismaan uutiset, 30.7.1998

21 Pirttimaa, 7.12.1998, Koillismaa

Kuva 28. Keskilaivan puhkottu seinä saa seuraa vuotavien jiirien aiheuttamista vakavista lahovaurioista. Luoteisen sisäkulman seinä on 

täysin tuhoutunut.
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rakennusten suojelua vastaan äänin 33-8. Kunta 

yhtyi lausunnossaan Museoviraston kantaan, 

ettei se puolla Raatesalmen rakennusten suojele-

mista rakennussuojelulain nojalla. Ennen esityk-

sen käsittelyä Ympäristökeskuksen arkkitehti 

Britta Passoja oli kuitenkin vedonnut rakennus-

ten suojelun ja kunnostamisen puolesta, vaikka 

se oli kunnan rahoitusosuuden puuttumisen 

vuoksi jäänyt Työministeriön osarahoituksella 

tekemättä. Ennen äänestystä oli käyty pitkälli-

nen ja värikäs keskustelu puolesta ja vastaan.22

”Juna meni jo, turha tässä enää on 
hosua kun on housuissa.”

Heikki Härkönen23

Vuoden 2000 tammikuussa ei toimenpide-

kiellossa olevien rakennusten kohtalosta 

ollut  edelleenkään varmuutta. Kaupungin 

kanta oli kielteinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

puolsi suojelua ja asiantuntijaviranomaisena 

eniten painavan Museoviraston kanta oli, ettei 

kunnalliskodin rakennusten suojelu raken-

nussuojelulain perusteella ollut perusteltua, 

vaikkakin rakennusten säilyminen olikin toivot-

tavaa. Pitkälle venynyttä päätöstä pohtiessaan 

Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Britta Passoja 

totesi, että viranomaisten kaksijakoisten lausun-

tojen vuoksi ei ollut enää ”narua mistä nykäistä”. 

22 Salminen, 16.3.1999, Koillismaa

23 Salminen, 16.3.1999, Koillismaa

Jos Ympäristökeskus kuitenkin päätyisi esittä-

mään Raatesalmen suojelemista ja se vahvistet-

taisiin Ympäristöministeriössä, ei kaupungilla 

olisi mitään velvoitteita sen kunnostamiseen 

koska rakennuskanta oli päässyt niin huonoon 

kuntoon. Mikäli rakennukset kuitenkin suojel-

taisiin, olisi niiden kunnostamiseen saatavissa 

helpommin julkista rahaa, pohti Passoja.24 

 Saman vuoden marraskuussa Ympäristö-

keskus päätyi esittämään kunnalliskodin päära-

kennuksen ja työnjohtajan asunnon suojelua. 

Päätöksen mukaan rakennusten ulkoasussa 

sai tehdä vain ennallistavia tai välttämättömiä 

korjauksia ja muutoksia, niin että kulttuurihis-

toriallinen arvo säilyy. Tämän lisäksi suojeluesi-

tyksessä sallittiin uudisrakentaminen niin, että 

uudiskäyttö olisi paremmin mahdollista. Tämän 

päätöksen tekemistä perusteltiin sillä, ettei 

rakennusten säilyttämisen turvaavaa asema-

kaavaa ollut luvassa, eikä kaupunki ole ryhtynyt 

kunnostamaan huonokuntoisia rakennuksia. 

Alun perin kuuden pihapiirin rakennuksen 

suojelua esittäneen Kuusamo-Seuran puheen-

johtaja Helena Palosaari oli tyytyväinen, vaikka 

vain kaksi rakennusta sai suojelupäätöksen.25

 Ympäristökeskuksen tekemä suojelupää-

tös alistettiin vahvistettavaksi Ympäristö-

ministeriöön, johon myös mahdolliset valitukset 

24 Kajava, 6.1.2000, Kaleva

25 Kajava, 25.11.2000, Kaleva

Kuva 29. Pieniä muutoksia sisäseinissä, eli moottorisahalla puhkot-

tuja aukotuksia kymmenen hirren korkeudelta löytyy liki jokaisen 

huoneen väliltä. Pienempiä aukkoja purunkeräyshormeja varten 

on puhkottu tarpeen mukaan vielä viimeisiinkin eheisiin hirsiin. 
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suojelupäätöksestä tehdään.26 Vaikka rakennusten 

suojelu rakennussuojelulain nojalla oli harvinaista 

(1960-luvulta vuoteen 2001 vain 230 vahvistet-

tua suojelupäätöstä) päätti kiinteistöt omistava 

Kuusamon kaupunki valittaa päätöksestä.27 

 Ympäristöministeriö kumosi Kuusamon 

kaupungin aloitteesta Pohjois-Pohjanmaan 

ympäristökeskuksen tekemän suojelupäätöksen. 

Suojelun kumoamisen perusteissa todettiin, että 

rakennukset ovat paikallisen kulttuurihistorial-

lisen merkityksensä vuoksi kansallisen kulttuu-

riperinnön säilyttämiseksi suojeltavia kohteita. 

Tämän lisäksi perustelussa kuitenkin todettiin, 

että rakennuksien suojelu ei ole tarkoituksenmu-

kaista, koska niillä ei ole käyttöä, rakennuskannan 

säilymisedellytykset ovat selkiintymättömät ja 

päärakennus on huonossa kunnossa.28

 Tämän päätöksen seurauksena Kuusamo-

Seuran johtokunnassa ryhdyttiin pohtimaan vali-

tuksen tekemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 

kun taas Kuusamon kaupungin edustajat arvioivat, 

että Raatesalmen tulevaisuutta tarkastellaan siitä 

lähtökohdasta, että päärakennus puretaan. Olihan 

tekninen lautakunta tästä tehnyt jo päätöksen 

ennen vuoden 1998 toimenpidekieltoa.29

26 Jaakkola, 27.11.2000, Suomenmaa

27 Ahlholm, 4.9.2001, Kaleva

28 Puurunen, 27.9.2002, Koillismaa

29 Puurunen, 27.9.2002, Koillismaa

5. ENTISÖINTI YKSITYISIN VOIMIN

Vihdoin, vuoden 2003 helmikuussa Raatesalmen 
kunnalliskodin ympärillä käytävässä keskuste-
lussa alkoi kuulua muutakin puskutraktoreiden 
telaketjujen kolinaa. Kuusamon kaupunki oli 
löytänyt rakennuksille ostajat, jotka olivat valmiit 
ryhtymään kunnostusurakkaan jota kaupunki ei 
itse ollut uskaltanut aloittaa myönnetyistä avus-
tuksista huolimatta.

 Raatesalmen tila siirtyi yksityisille omista-

jille, Juha Törmäselle ja Leena Minkkiselle. Tilan 

seitsemän hehtaaria rakennuksineen myytiin 

perustettavan yhtiön, Wanha Raatesalmi Oy:n 

lukuun. Kaupassa ostajat velvoitettiin laajoihin 

korjaustoimenpiteisiin. Kauppaehdot määrit-

telivät, ettei rakennuksia saa purkaa ja niiden 

ulkoasu oli säilytettävä. Rakennukset on perus-

korjattava ulkonäöltään niiden alkuperäiseen 

kuntoon viimeistään viiden vuoden kuluttua. 

Kuva 30. Työnjohtajan asunto ennen kunnostustöiden aloittamista. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.
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Kuva 31. Wanhan Raatesalmen mainos. Vesa ja Mirva Varpan 

yksityisarkisto.

Ironista kaupan ehdoissa oli se, että Kuusamon 

kaupungin päättäjät olivat viimeinkin alkaneet 

yhteistuumin arvostaa kulttuurihistoriallisesti 

arvokasta rakennuskokonaisuutta – nyt kun 

sen kunnostamisesta maksaisi joku muu. 

Kolmentoista kauppaan kuuluneen raken-

nuksen kunnostusurakka ei ostajapariskuntaa 

huolestuttanut. He näkivät kaavailemalleen 

ohjelmapalveluyritykselle Raatesalmen tilalla 

oivalliset puitteet. Kunnostusurakan yhtenä 

ensimmäisistä toimenpiteistään he teettivät 

kuntokartoituksen ulkopuolisella konsultilla 

heti lumien sulettua. Pyrkimys oli, että toimeen 

ryhdytään heti kun kaupat ovat syntyneet. 30

 Korjaushanketta suunnittelemaan otet-

tiin arkkitehti Matti Liukkonen Arkkitehtitoimisto 

Matti Liukkosesta sekä Roope Syvälahti D.A.C. 

-Consultingista. Aaro Korhonen Oy:n diplomi-

insinööri Lasse Minkkinen teki rakennuksista 

kuntotarkasturaportin, joka valmistui 3.6.2003. 

Tähän raporttiin sisältyivät päärakennus, karja-

rakennus, työnjohtajan asunto, pihapiirin talous-

rakennus, rantasauna, sikala ja kalustorakennus. 

 Matkailukäyttöön kunnostettavista 

rakennuksista Törmänen kertoi, että ensisijai-

sena tarkoituksena on säilyttää kulttuurihisto-

riallinen ympäristö ja rakennukset. Vaikka uusi 

käyttötarkoitus vaatiikin hänen mukaansa paljon 

kunnostamista, periaatteeksi otettiin tavoite 

säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa.31

 Kesäkuuhun 2003 mennessä uudet 

omistajat olivat tehneet tilalla ympäristön 

siistimistä ja suunnitelleet rakennusten kunnos-

tustöitä. Vanhaa kunnioittavan korjaamisen 

hengessä he kävivät purkamassa pihapiirin 

rakennusten kattojen korjaustarpeiksi beto-

nisia kattotiiliä Oulun Reinilän talon katon 

30 Hentilä, 8.2.2003, Kaleva

31 Vendelin, 19.5.2003, Koillismaa

kunnostustyömaalta.32 Tämä on hyvä esimerkki 

kiertotaloudesta, jossa vanhat mutta käyttökel-

poiset rakennusosat löysivät uuden käyttöpai-

kan kaatopaikan sijaan. Samalla kattotyömaan 

yrittäjä hyötyy ilmaiseksi tehdystä purkutyöstä 

ja tuhansien kilojen jätemaksujen poistumisesta 

remontin kustannuksista.

 Työt kunnostamisen parissa jatkuivat 

hyvällä tahdilla ja niiden tekemiseen saatiin 

pientä apua myös viranomaisilta. Toukokuussa 

2005 Pohjois-pohjanmaan Ympäristökeskus 

myönsi 4700 euroa avustusta päärakennuksen, 

työnjohtajan asunnon ja navetan vesikattojen 

korjauksiin, ikkunoiden ja ulkovuorauksen 

kunnostamiseen ja maalaukseen.33

 Navetasta korjattiin 200 m2 vesikattoa, 

talliin tehtiin tilat kolmelle hevoselle, työnjoh-

tajan asunnosta irrotettiin ikkunat pokineen 

ja avattavaa kesäkahvilaa varten kunnostettiin 

tiloja aitasta. Samalla suunniteltiin rantasau-

nan kunnostamisen töitä. Tekijöiden mukaan 

yllättävän työlääksi olivat osoittautuneet 

ympäristön kunnostustyöt, joita pihapiirissä on 

riittänyt: maaston tasoitusta, jätteiden keräystä 

ja kaatopaikalle kuljettamista, sekä istutusten 

suunnittelua.34

 Korjaustöiden jatkuttua helmikuuhun 

2008, saatiin käyttökuntoon työnjohtajan 

32 Valtanen, 15.6.2003, Kaleva

33  Mikkonen, 11.5.2005, Kaleva 

34 Karjalainen, 13.5.2004
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asunto, joka on tilan vanhin rakennus. Vanhat 

kamarit kunnostettiin majoituskäyttöön, 

kunnalliskodin leipomo keittiöksi ja pirtti 

tilausravintolaksi. Peltipönttöuunit korjattiin 

käyttökuntoon ja pirtin vanhan lämmitysuuni 

tilalle muurattiin uusi leivinuuni.35

 Saman vuoden kesäkuussa yhdeksän 

tilan yhdestätoista rakennuksesta oli saatu 

kunnostettua, viimeisimpänä aitta ja siihen 

rakennettu kesäkahvila sekä rantasauna teras-

seineen. Urakassa oli siihen mennessä kunnos-

tettu perinteisin menetelmin 100 ikkunaa, tosin 

päärakennuksessa oli odottamassa vielä 300 

lisää.36 Periaatteena kunnostustöissä on ollut 

rakennusten alkuperäisen ilmeen säilyttäminen 

ja perinteisten rakennusmateriaalien käyttämi-

nen. Esimerkiksi aitan ja työnjohtajatalon seinä 

pinnat maalattiin itse keitetyllä keittomaalilla. 

 Alueen rakennukset oltiin vihdoin 

huomioimassa myös kaavoituksessa, sillä 

valmisteilla olevaan ranta-asemakaavaan niihin 

esitettiin suojelumerkintää.37

 Rakennukset vaihtoivat omistajia 

vuonna 2011, mutta rakennusten korjaustyöt 

eivät jatkuneet enää entisellä vauhdilla. Kahden 

ja puolen vuoden hiljaiselon jälkeen tilanne 

kuitenkin muuttui.

35 J.A.  14.2.2008, Koillismaan uutiset

36 Mattila, 20.6.2008, Koillismaa

37 Ketola, 26.9.2009 Kaleva

 Vuoden 2014 heinäkuussa Raatesalmen 

tilalle saatiin jälleen uudet omistajat, kun Vesa ja 

Mirva Varpa hankkivat hirsirakenteisen perinne-

tilan itselleen vuosien etsimisen jälkeen. Uuden 

omistajapariskunnan tavoitteena on palauttaa 

kunnalliskodin pihapiiri sen alkuperäiseen 

asuun rakennusten värejä, pihan istutuksia ja 

niissä käytettäviä kasvilajeja myöten. Suurin 

edessä oleva kunnostusurakka tulee olemaan 

huonokuntoinen päärakennus, jonka lisäksi 

korjaus- ja purkutöitä tullaan tekemään nave-

tassa ja sikalassa. Päärakennuksessa ensisijaisia 

toimenpiteitä ovat ainakin vuosikymmenten 

rojun siivoaminen, käyttökelpoisten raken-

nusmateriaalien pelastaminen, kipsilevytysten 

irrottaminen katosta ja seinistä, rakenteiden 

tilapäinen tukeminen ja lahovaurioiden pois-

taminen listaa Vesa Varpa. Pelkästään remon-

toimisen ja siivoamisen nautinnosta tilaa ei 

hankittu: tilasta on tulossa hevosmatkailutila, 

jossa islanninhevosista toivotaan Raatesalmen 

uutta vetonaulaa.38

38 Peltola, 22.7.2014, Koillissanomat

Kuva 32. Työnjohtajan asunto kesällä 2015. Kuva Anu Säilynoja.
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 Tilan tulevaisuuden suunnitelmiin on 

noussut myös ajan henkeen ja tyyliin toteutetun 

hotellin ja ravintolan rakentaminen kunnos-

tettuun päärakennukseen. Paljaaksi purettava 

päärakennuksen hirsikehikko tullaan korjaamaan 

perinteisin materiaalein ja työtavoin. Korjauksia 

on tarkoitus tehdä omin voimin ja talkoilla 

restaurointimestarin tekemän vauriokartoituk-

sen ja korjausohjeistuksen avulla. Tekemistä 

tilalla tarjoaa myös tilan mailla laiduntava lauma 

islanninhevosia, joiden avulla pyöritetään ratsas-

tusvaellustoimintaa, sekä majoituspalvelut, joita 

tarjotaan kunnostetussa jälleenrakennuskau-

den aikaisessa hoitajien asunnossa.39

  Uudet omistajat ovatkin ryhtyneet 

toimeen pihapiirin rakennusten ja ympäristön 

kunnostamisen parissa heti hankkimisen jälkeen. 

39 Ingalsuo, 26.7.2015, Kaleva

Suurimman, pieniäkin vapaita hetkiä täyttävän 

työn on muodostanut vuosikymmenten aikana 

kertyneen romun ja jätteen kuskaaminen kaato-

paikalle. Tavaraa on viety jo sata kuormallista 

kaatopaikalle lajitteluun, eikä tämä työ ole vielä-

kään lopussa. Saman kesän aikana kunnostettiin, 

desin+ oitiin ja kalkittiin kanala, johon sen uudet 

asukkaat, tyrnäväläiset maatiaiskanat ovat jo 

muuttaneet. Päärakennuksen notkahtaneisiin 

kohtiin tehtiin runsaasti tuentoja lisävaurioiden 

estämiseksi ja vesikaton vuotokohtia paikattiin 

väliaikaisin paikkauksin. Rannalla sijainnut jäte-

veden pumppaamo ja navetan takana sijainnut 

romahtanut sikala purettiin, tontilta kaadettiin 

viitisenkymmentä puuta ja maata tasoitettiin 

purettujen rakennusten paikoilta. 

 Vuosien 2014-15 välisenä talvena 

tehtiin jälleenrakennuskauden henkilökunnan 

asuinrakennuksen perusteellinen kunnostami-

nen matkailu- ja majoituskäyttöön. Työssä ja 

suunnitelmissa otettiin huomioon sekä uuden 

käyttötarkoituksen tuoma kuluminen kalusteissa 

ja pinnoissa, että aikakaudelle tyypillisen ilmeen 

palauttaminen. Rakennukseen onkin päätynyt 

paljon perintöhuonekaluja 50-70-luvuilta. 

Kalusteita ja materiaaleja on hankittu paljon 

myös kierrättämällä, verkkokaupoista ja 

kirpputoreilta. Ulkopuolelta hyvin säilyneen 

rakennuksen sisätilojen kunnostamista Vesa 

Varpa kuvaakin ”kirpparimeinigillä” tehdyksi, 

huomioiden kuitenkin käytön vaatimat kestävät 

ratkaisut. Tavoitteessa palauttaa 50-60-luvun 

sisustus onkin onnistuttu hyvin.

 Toukokuussa 2015 aloitettiin edellisenä 

kesänä pusikoiden seasta löytyneen hirsikehi-

kon kokoaminen rantasaunan viereen. Vuonna 

Kuva 33. Pahoin vuotavat kattoikkunat jouduttin purkamaan vuotojen korjaamiseksi. Betonisten kattotiilten ruoteiden alta erottuvat punainen kolmiorimahuopakate ja sitä aiempi pärekate. Purettujen lunettien  

paikalle laitettiin väliaikainen aluskate. Vuotavien kattojen kohdalla tehtiin korjauksia myös rakennuksen päälaivan ja keskilaivan jiireissä. Kuvat: Vesa ja MIrva Varpan yksityisarkisto.
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Kuva 34. Akvarelli Raatesalmen tilasta ja sen toiminnoista. Elina Piiroinen, 2016. Vesa ja Mirva Varpan yksityisarkisto.

2007 aloitetun hirsikehikon alimman hirsikerran 
uusiminen, lohenpyrstöliitosten salvoaminen, 
vesikatto ja rakennustyöt saatiin valmiiksi 
heinäkuussa. Nyt aiemmin pellettipolttimen 
pannuhuoneeksi suunniteltu hirsinen rakennus 
palvelee rantasaunan vieraita kompostoivien 

huussien avulla. Samana kesänä remontoitiin 
ja maalattiin pihatto, kunnostettiin ja aidattiin 
laitumet, hevostarhat salaojitettiin, pihatiet 
sorastettiin ja rakennettiin vierasparkkipaikat. 
Myös tallitilat ja satulahuoneet remontoitiin ja 
kalkittiin saman vuoden aikana. 

 Vuoden 2015-16 talvella kunnostettiin 
13 kilometriä ratsastusreittejä, joiden pohjalta 
siivottiin kaadettujen puiden kannot ja kiven-
murikat pois. Reittien talvikäyttöä varten Vesa 
kertoo suunnitelleensa ja rakentaneensa moot-
torikelkalla vedettävän lana-tamppain-laitteen, 
jolla aiemmin puhdistetut reitit kunnostetaan 
ratsastajia varten.
 2016 kesällä oli vuorossa kahvila-aitan 
kunnostaminen. Vuotava huopakate kunnos-
tettiin, öljyyntyneet lattialankut lasikuulapuhal-
lettiin ja kunnostettiin, sekä sähköjärjestelmät 
päivitettiin asetusten mukaisiksi. Aiemmat 
40-paikkaisen kahvilan sisustusrakenteet 
uusittiin täysin vastaamaan uuden 70-paikkai-
sen juhlatilan tarpeita. Koristeeksi juhlatilaan 
kunnostettiin myös kunnalliskodin vanha 
massiivinen puuhella. Töitä jatkettiin myös nave-
tassa, jonka vesikaton vuotokohdat korjattiin ja 
uusia väliseiniä rakennettiin verstastiloihin. 40

 Tilan muut rakennukset alkavat olla 

omistajien mukaan siinä kunnossa, että tulevana 

kesänä pystytään keskittymään päärakennuksen 

kunnostamiseen. Päärakennuksen korjausten 

lisäksi töitä on tarkoitus tehdä rannan ja laidun-

maiden maisemoinnin parissa yhteistyössä 

Puutteen kylän puutarhan väen kanssa, kertoo 

Varpa. 41 

40 Vesa Varpan puhelinhaastattelu 2.4.2017

41 Manninen, 29.6.2016, Koillissanomat
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6. KOHTEEN DOKUMENTOINTI JA 
MITTAAMINEN

Valitsin diplomityökohteeni mittausten ensisi-
jaiseksi työmenetelmäksi laserkeilauksen, jota 
olin päässyt jo kokeilemaan aiemmin Oulussa 
Kivikukon mittauksissa sekä Italiassa pidetyllä 
kurssilla, jossa kokeiltiin linnoituksen mittauksia 
sisä- ja ulkotiloissa. Näiden muodoiltaan moni-
mutkaisten rakenteiden mittaamisen tarkkuus, 
mittaustapahtuman nopeus sekä saadun 
mittaustiedon jälkikäsittelymahdollisuudet innos-
tivat minua kokeilemaan tätä työmenetelmää. 
Kohteen koon huomioiden tarkkojen mittausten 
tekeminen olisi vienyt useita viikkoja. Olin kiin-
nostunut tässä tapauksessa erityisesti rakenteel-
listen muutosten löytämisestä tulevien korjausten 
tueksi ja halusin kokeilla menetelmää laajemmin 
rakennuksen tilan dokumentoinnin työvälineenä. 
Itseisarvo tämä menetelmä ei kuitenkaan työni 
dokumentaatio-osiossa ollut, sillä käytin apunani 
myös arkkitehtuurin historian kursseilta tuttuja 
perinteisempiä dokumentointimenetelmiä, jotka 
toimivat edelleenkin vallan mainiosti. 

 Mentorinani laserkeilauksessa ja aineiston 

jälkikäsittelyssä toimi arkeologian jatko-opiske-

lija Aki Hakonen Oulun yliopiston Arkeologian 

oppiaineesta. Hän antoi minulle koulutusta 

laitteiston käyttöön, sekä toimi mittausproses-

sin ohjaajana dokumentoiden samalla prosessia 

valokuvaamalla ja videoilla. Laserkeilauksen 

aikana arkkitehtuurin opiskelija Anu Säilynoja 

auttoi minua ottamalla tarkastusmitat 

rakennuksesta, sekä dokumentoi prosessia ja 

kohdetta valokuvaamalla.  Itse pyrin tekemään 

kaikkea, oppimaan tehokasta työskentelyä, ja 

saamaan skannausprosessin “selkäytimeen”.

 Kohde mitattiin laserkeilaamaalla, 

ottamalla ristimitat sekä korkeudet huoneista 

laseretäisyysmittarilla. Näkyvistä vaurioista otet-

tiin valokuvat, sekä ne merkittiin erilliseen käsin 

piirrettyyn mittakuvaan. Mittausten lisäksi kaikki 

pinnat pyrittiin valokuvaamaan sekä panoraa-

makuvia varten, että detaljikuvien piirtämistä 

varten. Heikommalla resoluutiolla keilatusta 

vesikatosta, kattoikkunoista ja savupiipuista 

pyrin ottamaan mahdollisimman tarkkoja kuvia 

pitkällä putkella korkeammilta paikoilta tai 

pidemmän etäisyyden päästä. Kaikista sisäti-

loista ei päästy ottamaan valokuvia vaarallisten 

rakenteiden vuoksi.

 Laserkeilaamalla tehdyt mittauk-

set suoritettiin yhden viikonlopun aikana ja 

tarvittavat tarkennusmitat mitattiin perinteisin 

menetelmin yhden iltapäivän aikana seuraavan 

kenttäkäynnin yhteydessä.

Kuva 35.  Eteläjulkisivun keilaus rannan puolelta käynnissä. Yksi keilaus kesti mittatarkkuudesta ja keilattavan alueen laajuudesta riippuen 

10-45 minuuttia. Kasvillisuuden peittämä pihapiiri pakotti lisäämään keilauspaikkoja. Kuva Anu Säilynoja.

Edellisen sivun kuva: Pihapiirin rakennukset keilattuna. Kuvassa näkyvät numerot ovat tähyksien avulla nimettyjä referenssipisteistä joiden avulla erillisten pistepilvien yhdistäminen  on tehty.
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6.1 MITTAUSPROSESSI

Käytössäni oli Arkeologian oppiaineen 

GIS-laboratorion Leica Scanstation laserkeilain, 

jossa tarkka mittausetäisyys riittää 300 metrin 

matkalle. Mittausohjelmistona oli Leica Cyclone 

ja sitä sekä laserkeilainta käytettiin Panasonicin 

ulkokäyttöön soveltuvalla kannettavalla 

Toughbook-tietokoneella. Sähkönsaannin var-

mistamiseksi mukana oli myös aggregaatti, 

jolla saatiin virtaa verkkovirran puuttuessa. 

Tämän lisäksi mukana mittauksissa oli rulla-

mittoja sekä laseretäisyysmittoja. Mittauksiin 

käyttämästämme ajasta on huomioitava se, että 

uudemman sukupolven laitteilla tämän kohteen 

mittaaminen olisi onnistunut murto-osalla 

käytetystä ajasta, ja huomattavasti pienemmin 

fyysisin ponnistuksin. 

 Koska aikaa rakennuksen dokumentoin-

nille, valokuvaamiselle ja mittaamiselle sisä- ja 

ulkopuolelta oli varattu alun perin vain yksi 

viikonloppu, oli prosessin oltava mahdollisim-

man tehokas. Kohteen mittaaminen aloitettiin 

laserkeilauspaikkojen sijainnin ja määrän suun-

nittelulla. Koska rakennuksen jokainen pinta 

tuli saada keilatuksi ja aikaa sen tekemiseen oli 

rajoitetusti, oli ennakkosuunnitelma ensisijaisen 

tärkeää.

 Millerin mukaan laserkeilauksen edut 

nousevat esiin kohteiden mittauksissa joissa 

eteen tulevat suuret korkeudet esimerkiksi julki-

sivujen tai korkeiden sisätilojen osalta. Tarkkojen 

mittausten saamiseksi ei yleensä ole tarvetta 

päästä lähelle, sillä mittaukset voidaan suorittaa 

maan tasalta. Pidemmän etäisyyden päästä on 

myös mahdollista mitata detaljeja samalla tai 

jopa paremmalla tarkkuudella kuin perinteisin 

mittalaittein on mahdollista. Yhdeksi eduksi 

nousee myös vähäisessä valossa mittaaminen, 

sillä laserkeilaus ei ole sidoksissa päivänvaloon 

tai keinovalaistukseen mittausten suoritta-

miseksi. Laserkeilain pystyy mittaamaan vain 

näkyvissä olevat pinnat, joten keilauspaikkojen 

suunnittelussa on otettava huomioon myös 

katvealueet, joita yksittäisessä keilauksessa väis-

tämättä syntyy. Katvealueet, kuten esimerkiksi 

räystäiden alapinnat, ovat vältettävissä lisäkei-

lauksilla ottamalla täydentäviä keilauksia piiloon 

jääneistä pinnoista.1 Näiden katvealueiden 

työstämisessä tarkoiksi piirustuksiksi kohteesta 

otetut valokuvat ja manuaaliset tarkastusmitat 

olivat korvaamaton apu.

 Ulkopuolen mittauspaikat pyrittiin sijoit-

tamaan niin, että rakennuksen kulmista saatiin 

yhdellä keilauksella mukaan vähintään kaksi 

seinäpintaa. Puusto, kivijalan vieressä kasvavat 

pensaat, eteläsivulle sijoittuvat rakennusteli-

neet sekä maastonmuodot aiheuttivat oman 

haasteensa sijoittelulle, eikä katvealueilta voinut 

välttyä. Sisäpuolella jokainen huone pyrittiin 

keilaamaan yhdestä mittauspisteestä keskeltä 

huonetta. Osassa huoneita mittauksia jouduttiin 

tekemään kahdesta tai useammasta pisteestä 

tilan monimutkaisuudesta, tai vaarallisista 

1 Miller, 2017

Kuva 36. Laitteisto iskuvalmiina. Kuva 37. Mittaukset käynnissä vintin pahimpien vauriokohtien 

läheisyyydessä. 
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ovat nähtävissä myös ulkoa, tätä mahdollisuutta 

on syytä käyttää.

 Jokainen keilaus aloitetaan matala-

resoluutioisella pyyhkäisyllä, josta saadaan 

nostettua esille ympäristössä näkyvät tähykset. 

Yksittäiset tähykset paikannetaan karkeasta 

pistepilvestä ja ne skannataan tarkemmin, 

jolloin pistepilven kohdistuspisteelle (reference 

point) saadaan tarkka sijainti jokaisessa mittauk-

sessa XYZ-suunnissa.  Paikannetut kohdistuspis-

teet nimetään yksilöllisesti, sekä niiden sijainti 

merkittiin myös muistiinpanoihin pistepilvien 

myöhempää yhdistämistä varten. Yhteensä 

mittausasemia kohteessa tuli 39 kappaletta ja 

mitattuja pisteitä noin 300 miljoonaa.

rakenteista johtuen, jotka estivät mittalaitteis-

ton viemisen keskelle huonetta.

 Pieni heijastavin teipein varustettu 

sinivalkoinen merkki, eli tähys on olennainen 

osa useammasta keilauksesta koostuvaa mitta-

usta. Tähyksiä on oltava näkyvissä jokaisessa 

keilauksessa vähintään kolme kappaletta, joista 

jokaiselle annetaan oma yksilöllinen tunnuk-

sensa yksittäisen mittauksen alussa. Tähykset 

on sijoiteltava niin, että yksittäinen tähys on 

nähtävissä useammassa skannauksessa ja 

käytettävissä kohdistuspisteenä, joiden avulla 

pistepilvi yhdistetään. Esteettömän näkölinjan 

varrelle, korkeille paikoille, kuten ympäröivien 

rakennusten katoille tai avoimelle pihalle 

telineisiin sijoitetut tähykset ovat erinomaisia 

sijainniltaan tähän tarkoitukseen. Mikäli raken-

nuksen sisälle saadaan sijoitettua tähyksiä jotka 

Kuva 38. Ensimmäinen keilaus johon saadaan 3 tähystä mukaan.

Kuva 39. Mittauspaikkojen suunnittelua. Kuva Anu Säilynoja.

Kuva 40. Tähyksen sijoittaminen mahdollisimman korkealle 

varmistaa sen näkyvyyden, tässä tapauksessa hoitajattarien asun-

non toisen kerroksen ikkunapellille. Kuva Anu Säilynoja.

Kuva 41.  Pienempi tähys kiinnitettynä lautapintaan teipillä.



45

6.2 PISTEPILVIEN TYÖSTÖ 

Mittadatan työstämisen suoritin Arkeologian 

oppiaineen GIS-laboratoriossa Aki Hakosen 

ohjauksessa. Yksittäiset pistepilvet yhdistettiin 

ohjelmallisesti yksilöllisesti nimettyjen kohdis-

tuspisteiden avulla, joka on suositeltava tapa tai 

vaihtoehtoisesti valitsemalla pisteitä tarkemmin 

skannatuista rakenteiden kohdista manuaali-

sesti. Käytimme sisätiloissa ajan säästön vuoksi 

skannausten kohdistamiseen tähysten sijaan 

korkealla mittaustarkkuudella skannattuja 

rakenteiden yksityiskohtia kuten föjärien 

pultteja, ikkunakarmeja, oviaukkojen kulmia 

Kuva 42. Toinen keilaus, johon saadaan neljä tähystä mukaan.

Kuva 43. Kahden pistepilven yhdistäminen tähyksistä määritettyjen referenssipisteiden avulla.

Kuva 44. Yksityiskohtaisten detaljien mittaaminen on tarkkaa 

kymmenien metrien päästä. Kuvassa eteisen sisäänkäynnin katok-

sen listoitusdetaljit.

Kuva 45. Lunetti-ikkunan betonitiilinen pulpettikate listoituksineen.

Tätäkään ei olisi päästy mittaamaan ilman henkilönostinta. (ks. 

Kuva 33)
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tai muita selkeästi erottuvia rakenteellisia yksi-

tyiskohtia, jotka voidaan nähdä useammasta 

keilauspaikasta. Saimme kohdistuspisteitä 

käyttämällä noin 0-2 mm toleranssin ja manu-

aalisella yhdistämisellä noin 0-3 mm toleranssin, 

joten mittatarkkuus oli mielestäni riittävä raken-

nukseen, jossa jokainen pinta joudutaan vielä 

avaamaan ja mittaamaan uudestaan korjausten 

edetessä. Sisä- ja ulkopuolen pistepilvien yhdis-

tämisen jälkeen siivosin materiaaleista vielä 

ylimääräiset pisteet pois – kuten rakennusteli-

neet, puut ja pensaat häiritsemästä jatkotyöstöä.

Kuva 46. Ensimmäisen kerroksen sisätilojen pistepilvet yhdistettynä. Ylemmässä kuvassa näkyvät kattopinnat selkeästi erottuvine materi-

aaleineen ja vaurioineen. Alakuvassa lattiapinnat kuvattuna 900 mm korkeudelta. Ikkunat, seinäpaksuudet, tulisijat, portaikot ja lattioita 

peittävät jätekasat ovat selkeästi nähtävillä. Jokainen musta ympyrä näyttää keilaimen sijaintipaikan, koska sen alapuolelle jää katvealue 

jota ei saada mitattua. Tästä mitta-aineistosta on kohtuullisen helppoa lähteä työstämään vauriokartoitusta ja mittapiirustuksia suunni-

telmia varten.  

Kuva 47. Pistepilvien yhdistämisessä käyttämämme korkeampire-

soluutioiset keilauskohdat erottuvat kuvasta selkeästi.
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Kuva 48. Yhdistetty pistepilvi vintiltä. Keilaimen katvealueet näkyvät pisteettöminä ympyröinä kuvassa.  

 Työstin yhdistetystä pistepilvestä Revitissä 

mittauspiirustukset joista käy tarkasti ilmi 

rakennuksen nykytila sekä vaurioiden laajuus. 

Julkisivut on piirretty yksittäisiä lautoja ja 

rimoja myöten, poikkeuksena tähän piirtämisen 

tarkkuuteen on tiilikatto, jossa on piirretty vain 

tiilirivien vaakalinjat yksittäisen tiilien sijaan, 

osaksi kattopinnoista ottamamme mittausdatan 

heikomman laadun ja osaksi ajansäästön vuoksi. 

Leikkauksissa pyrin tekemään seinäpinnat 

mahdollisimman tarkasti, mutta säästin työtäni 

jälleen vesikaton aluslaudoituksen kanssa ja 

jätin yksittäiset laudat piirtämättä. 

 Mittapiirustuksia pistepilvistä työstäessäni 

jouduin toteamaan, että kasvillisuus raken-

nuksen ympärillä; pensaat ja ruohikko seinien 

vieressä sekä puiden lehvästöt aiheuttivat 

katvealueita skannauksissa. Ne olisivat olleet 

vältettävissä raivaamalla kasvillisuutta raken-

nuksen kivijalan viereltä, sekä suorittamalla 

useampia keilauksia kohdissa, joissa se ei olisi 

tullut kyseeseen.  Tunnin työ kivijalkaa peittävän 

kasvillisuuden pudistamisessa olisi säästänyt 

päivien ylimääräisen työn rakenteiden piirtä-

misessä, sekä ylimääräiset tarkastusmittaukset 

täysin katveeseen jääneiden rakenteiden osalta. 

 Kasvillisuuden peittämät rakenneosat 

tarkastusmitattiin ja valokuvattiin seuraavalla 

kenttäkäynnillä. Tarkastusmittaukset suoritettiin 

perinteisin keinoin pistepilvien mittainformaa-

tion täydentämiseksi. Näitä puutteita olivat kivi-

jalan aukotukset, pohjoisjulkisivun sisäänkäyn-

tien portaiden kivijalat, sekä polttoainevaraston 

luukun sijainti ja mitat.

 Mittauksia tehtäessä on huomioitavat 

lopputuotteen tarve – mitä varten piirroksia 

tehdään ja mikä on vaadittava tarkkuus. 

Historiallisen rakennuksen dokumentoinnissa 

tarkkuus voi olla yksittäisen tiilen, porrasaskel-

mien kulumien tai jopa pienten murtumien ja 

naulojen päiden tasolla. Tuo taso ei ole kuiten-

kaan tarpeen suunnitteludokumenteissa, joten 

valittava piirtotarkkuus on otettava huomioon 

työtä aloitettaessa. Piirtämiseen voi helposti 

kuluttaa suuren ajan, sillä pistepilvet tarjoa-

vat siihen houkuttelevan mahdollisuuden.2 

Huomasin itsekin taistelevani tämän valinnan 

alla, sillä minua olisi houkuttanut lähteä viemään 

joitain kuvia jopa puun syiden tasolle, vaikka siitä 

ei olisi ollut mitään hyötyä korjausrakentamisen 

tarpeisiin. Totesin kuvia piirtäessäni, että käsin 

piirretyissä mittausmateriaaleissa, julkisivussa 

ja rakennusosien detaljeissa pystytään saamaan 

aikaan herkkyys, jota koneella piirtämällä on 

vaikeaa saada aikaan.

2 Miller, 2017
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lisätty mittanauha ja värikalibraatiokortti 
olisivat olleet tarpeen tarkemmassa koko- ja 
sävymäärittelyssä. 
 Alakerran potilashuoneista löytynyt 
alkuperäinen pintamateriaali oli poikkeuksetta 
suoraan hirsipinnan päälle nupeilla kiinnitetty 

Oulu-pahvi. Pahvipinnat oli maalattu ensim-

mäisenä kerroksena vaaleanharmaalla maalilla, 

toisen kerroksen ollessa kerman keltainen. 

Joissain tapauksissa pinnoissa oli vain harmaa 

maalikerros. Yleisistä tiloista löytämäni poik-

keukset tästä väriskaalasta tekivät eteisen 1 

6.3 HUONEKOHTAINEN KARTOITUS

Täytin jokaisesta huoneesta kortin, jossa tarkas-

telin pintojen ja rakenneosien säilyneisyyttä. 

Kortteihin merkittiin myös huomioita vaurioista, 

kuten aukotetuista seinistä, näkyvistä sieni-

kasvustoista tai lahoista, sekä rakenteellisista 

muutoksista.

 Kortin pohjana käytin RT-kortiston 

korttia RT-18-11061 Kiinteistön kuntoarvio, 

kuntoluokan määräytyminen3. Muunsin kortissa 

olevan viisiasteisen kuntoarvioluokituksen 

sopivaksi katsomallani tavalla huomioiden 

korjausrakentamisen ja vanhojen rakenneo-

sien kunnostamisen mahdollisimman pitkälle. 
Ikkunat ja karmit, ovet, pinnat (seinät, katto 
ja lattia) sekä tulisijat tarkastettiin erikseen.  
Muokkasin arviointiasteikoin kriteereitä tarvit-
taessa vastaamaan paremmin tarkasteltavaan 
rakenneosan vaurioita. Esimerkkinä ikkunoiden 
ja karmien luokituksessa käytettiin seuraavan-
laista asteikkoa:

5. Uutta vastaavassa kunnossa, ei huoltotarvetta

4. Pintamaalauksen tarve

3. Lasituksen ja kittausten uusiminen, maalaus

2. Perusteellinen kunnostaminen tarpeen (esim. 

heloitus puutteellinen, vaurioituneet puuosat)

1. Rakenneosa tuhoutunut/puuttuu, tehtävä uusi 

säilyneiden mallien mukaan

3 Rakennustietosäätiö RTS, 2012

Säilyneisyyden arviointi tehtiin silmämää-

räisesti paikan päällä kirjaamalla huomiot 

lomakkeisiin, sekä lisäksi myöhemmin tarkas-

tamalla huoneista otettujen valokuvien avulla. 

Säilyneisyyskartoituksen avulla voidaan aloittaa 

puuttuvien rakenneosien etsiminen, vaurioi-

tuneiden kunnostamisen suunnnittelu sekä 

mahdollisten tuhoutuneiden rakenneosien 

mittapiirtämisen ja tilaamisen puusepältä. 

Jokaisesta huoneesta tehdyt kortit toimitettiin 

kiinteistön omistajalle jatkotoimenpiteitä 

varten. Esimerkki kortista ja arvosteluasteikosta 

on nähtävissä liitteessä 1.

6.4 TAPETTIKARTOITUS

Vaikka suurin osa seinäpinnoista oli mittaus-

ten aikana kipsilevytysten peittämänä, pyrin 

ottamaan aina näytepalan näkyvillä olleista 

tapetti- ja pahvikerroksista. Huoneista löytyi 

kahta erityyppistä pintamateriaalia, maalattua 

Oulu-pahvia ja tapetoitua ruskeaa voima-

pahvia. Maalatuista Oulu-pahveista erottelin 

värikerrokset rapsuttamalla veitse kärjellä 

maalipintaa, kunnes sain kaikki kerrostumat 

näkyviin. Tapetoitujen kerrostumien erottelu 
toisistaan vaati varovaista kostuttamista suih-
kepullolla, irrottamista toisistaan ja uudelle 
taustalle liimaamista. Skannasin painojen alla 
kuivatetut näytteet myöhemmin diplomityötäni 
varten, tosin jälkikäteen ajatellen skannauksiin 

Kuva 49. Yläkerran potilashuoneen tapettikerrostumia. Kuva Aki 

Hakonen.
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Kuva 50. Tapettien erottelussa käyetyt työvälineet. Kuva 51. Näytekappaleen tapettikerrokset ennen irrottamista. 

seinästä löytynyt kirkkaan siniseksi maalattu ja 

oleskelutilan 1 oven karmin vierestä löytynyt 

vaaleansininen Oulu-pahvipinta.

 Henkilökunnan taukohuoneessa ruskea 

voimapahvi oli tapetoitu toisessa seinässä 

kahdella tapettikerroksella, toisessa vain yhdellä. 

Ensimmäinen tapettikerros, todennäköisesti 

20-luvun loppupuolelta oli vaaleanharmaa 

valkokukkakuvioinen pystyraitainen tapetti, 

toisen tapettikerroksen ollessa 40-50-luvulta 

peräisin oleva beigepohjainen tapetti valkoisen 

geometrisin koristekuvioin. 

 Molemmista yläkerran majoitushuo-

neista löytyi huomattavasti runsaammat 

tapettikerrostumat ruskealle nupikiinnitteiselle 

voimapahville liisteröitynä. Huoneiden tapetti-

kerrokset ovat tyylillisesti noin kymmen vuoden 

väleiltä, itäisessä huoneessa seitsemän tapetti-

kerrosta ja läntisessä huoneessa viisi.

6.5 AJANTASAPIIRUSTUKSET

Olen piirtänyt ajantasapiirustuksissa rakennuk-

sen kunnon sellaisena kuin se oli laserkeilauksen 

aikana. Pyrin kartoittamaan rakennuksen vauri-

oita mahdollisimman tarkkaan ajantasapiirus-

tusten tekovaiheessa ja tein useampia leikkauk-

sia pahimpien vauriopaikkojen kohdalta. 

 Tarkkojen mittausten ansiosta pystyin 

tekemään yksittäisestä vauriokohdasta ja raken-

teellisista muutoksista mittatarkkoja piirroksia, 

kuten esimerkiksi yläpohjan tai seinäpintojen 

osalta. Tulevaa hirsirungon korjaamista ajatellen 

pistepilviaineistosta voidaan työstää tarvitta-

essa uusia leikkauksia ja detaljeista voidaan 

helposti työstää tarkemmat mittapiirustukset 

töiden edetessä.

 Millerin mukaan tekniikka tärkeämpää 

on kuitenkin mittauspiirros johon varsinainen 

suunnittelutyö voi pohjautua.4 Tähän mielestäni 

laserkeilaus antaa hyvät mahdollisuudet, erityi-

sesti monimutkaisten rakennusten mittauksissa.

4 Miller, 2017

Sivujen 50-51 julkisivukuvat: kesän itä- ja pohjoisjulkisivu Harri Ryynänen, syksyn etelä- ja länsijulkisivu Anu Säilynoja.
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Julkisivu pohjoiseen

RAATESALMEN KUNNALLISKOTI

1. Osittain purettu kivijalka
2. Vaurioita verhouksessa
3. Aukko seinässä, suojattu pressulla

7 7 7

9

9

97

3

2

2 2 2

2

14
14

6
6

10

1. Osittain purettu kivijalka

2. Vaurioita verhouksessa

3. Aukko seinässä, suojattu pressulla

4. Aukko seinässä, suojattu laudoituksella

5. Aukko seinässä, suojattu levyllä

6. Puuttuva ikkuna

7. Levytetty ikkuna-aukko

8. Muovilla peitetty ikkuna-aukko, pokat paikoillaan

9. Pressulla peitetty ikkuna-aukko, pokat puuttuvat

10. Vaurioitunut tiilikate

11. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate

12. Purettu tiilikate, vanerilla peitetty aluskate

13. Vaurioitunut piippu

14. Osin kasvillisuuden peittämä alue (vaillinaiset mittaustulokset)

15. Sisäänkäynnin portaiden kivijalka

77 7

7

7

2

2 2 2

3

9

9

9

3

6
6

14 14

10
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Julkisivu etelään

1. Halkeama kivijalassa

2. Vaurioita verhouksessa

3. Aukko seinässä, suojattu levyllä

4. Puuttuva ikkuna/luukku

5. Levytetty ikkuna-aukko

6. Muovilla peitetty ikkuna-aukko

7. Pressulla peitetty ikkuna pokineen

8. Pressulla peitetty ikkuna-aukko, pokat puuttuvat

9. Vanerinen suoja/tukirakenne

10. Vaurioitunut tiilikate

11. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate

12. Vaurioitunut piippu

13. Kutteri/muhakasa

1. Murtuma kivijalassa
2. Vaurioita verhouksessa
3. Aukko seinässä, suojattu levyllä

1
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RAATESALMEN KUNNALLISKOTI
LÄNSIJULKISIVU

KORJATTU VERSIO 14.03.2016 HR

1. Halkeama kivijalassa
2. Vaurioita verhouksessa
3. Purettu seinä, suojattu pressulla
4. Vaurioitunut ikkunankehys
5. Puuttuva lasi
6. Muovilla peitetty ikkuna
7. Umpeen levytetty ikkuna
8. Suojaamaton reikä vesikatteessa
9. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate
10. Vaurioiutunut piippu
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77 7 7

1. Halkeama kivijalassa

2. Vaurioita verhouksessa

3. Purettu seinä, suojattu pressulla

4. Vaurioitunut ikkunakehys

5. Puuttuva lasi

6. Muovilla peitety ikkuna

7. Umpeen levytetty ikkuna

8. Suojaamaton reikä vesikatteessa

9. Purettu tiilikate, presulla peitetty aluskate

10. Vaurioitunut piippu

11. Huopakate

8

7 7 7 7
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2

2
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9
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6
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10

Julkisivu länteen

1 1
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Julkisivu itään

Seinälinja kallistunut keskilaivan kohdalta
n. 150-160 mm ulospäin

RAATESALMEN KUNNALLISKOTI
ITÄJULKISIVU

KORJATTU VERSIO 15.03.2016 HR

1. Halkeama kivijalassa
2. Vaurioita verhouksessa
3. Purettu seinä, suojattu pressulla
4. Vaurioitunut ikkunankehys/purettu ikkuna
5. Puuttuva lasi
6. Muovilla peitetty ikkuna-aukko
7. Vaurioitunut tiilikate/huopakate
8. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate
9. Muutoksia rakenteissa
10. Osin kasvillisuuden peittämä alue - vaillinaiset mittaustulokset
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1. Halkeama kivijalassa

2. Vaurioita verhouksessa

3. Purettu seinä, suojattu pressulla

4. Vaurioitunut ikkunakehys/purettu ikkuna

5. Puuttuva lasi

6. Muovilla peitety ikkuna-aukko

7. Vaurioitunut tiilikate/huopakate

8. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate

9. Seinä kallistunut ulospäin n. 160 mm

10. Osin kasvillisuuden peittämä alue - vaillinaiset mittaustulokset 
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Pohjat 2. kerros

Raatesalmen kunnalliskoti
2 kerros 1:100
Vauriokartoitus

Harri Ryynänen
03.10.2016
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Pohjat 1. kerros

HUONE 1/verstas

HUONE 2 OLESKELUTILA 2HUONE 4 RUOKAILUHUONE HUONE 5 HUONE 6 HUONE 7

HOITAJATTAREN
HUONE

WC 2JOHTAJATTAREN
HUONE

OLESKELUTILA 1 HUONE 3

ETEINEN 1 WC 1 KEITTÄJÄN
HUONE

ETEINEN 2

HUONE

RUOKAILUTILA

KEITTIÖ

PESUHUONE ETEINEN 4 HUONE 8

KOMERO RUOKAKOMERO

Raatesalmen kunnalliskoti
Mittauspiirustus
1 kerros 1:100

Harri Ryynänen
04.10.2016

VÄLIVARASTO

ETEINEN 3

0 10 m5
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Pohjat kellari
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Leikkaus A-A
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1. Oletettu ryömintätila, ei mitattu

2. Puhkaistu väliseinä

3. Purettu ovikarmi

4. Väliaikaisia tukia

5. Sortunut yläpohja

6. Osittain umpeen levytetty ikkuna

7. Puuttuva tai peitetty ikkuna

8. Vintin lautaseinäinen varasto

9. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate

10. Vaurioitunut savupiippu

11. Hirsi

12. Kipsilevy
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1. Oletettu ryömintätila, ei mitattu

2. Puhkaistu väliseinä, peitetty laudoituksella

3. Puhkaistu väliseinä

4. Väliaikaisia tukia

5. Följäri

6. Sortunut yläpohja

7. Puuttuva tai peitetty ikkuna

8. Painuneet kattoniskan tuennat

9. Kattojiiri ja sen alapuolinen hirsisalvos vaurioitunut

10. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate

11. Hirsi

12. Kipsilevy

13. Oulu-pahvi

14. Betoni
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Tarkasta kellariluukut kenttäkäynnillä koko kivijalasta - mitat ja sijainti
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Leikkaus C-C Leikkaus D-D

1. Painuma betonikatossa n. 70 mm

2. Vaurioitunut alapohja

3. Puhkaistu väliseinä

4. Väliaikaisia tukia

5. Följäri

6. Sortunut yläpohja

7. Painuneet kattoniskan tuennat

8. Purettu tiilikate, pressulla peitetty aluskate

9. Pullistunut hirsiseinä

10. Seinälinja kallistunut ulospäin n. 170 mm

11. Kipsilevy

12. Betoni

13. Painuma betonikatossa n. 90 mm

14. Painunut yläpohja n. 240 mm

15. Hirsi

16. Oulupahvi
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1. Osittain purettu kivijalka

2. Aukko ulkoseinässä, suojattu pressulla

3. Aukko ulkoseinässä, suojattu laudoituksella

4. Väliaikaisia tukia

5. Vaurioitunut hirsisalvos

6. Puhkaistu väliseinä

7. Sortunut välipohja

8. Vaurioitunut kattojiiri
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9. Osittain purettu betonilattia
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11. Betoni
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1111

1. Painuma betonivalussa (50-80mm)

2. Vaurioitunut alapohja

3. Puhkaistu väliseinä

4. Väliaikainen tuki

5. Följäri

6. Sortunut välipohja

7. Aukko seinässä, suojattu levyllä

8. Painuneet kattoniskan tuennat

9. Vaurioitunut kattojiiri ja salvos

10. Notkahtanut vesikatto (200mm)

11. Puretut kattotiilet, pressulla suojattu aluskate

12. Kipsilevy

13. Oulupahvi

14. Betoni
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Kuva 52. Esimerkki leikkausten G
1
-G

3
 piirtämisen pohjana käytetyistä pistepilven näkymistä 1000 mm:n viipaleina.
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Pinkopahvi

1. tapettikerros 2. tapettikerros

Pinkopahvi

1. tapettikerros
Maalattu Oulupahvi

1.maalikerros harmaa

Oulupahvi

1. maalikerros harmaa 

2. maalikerros vaalean keltainen

6.6 KARTOITUKSET 

Oulupahvi

1. maalikerros sininen

Oulupahvi

1. maalikerros vaalean-

sininen

Oulupahvi

1. maalikerros harmaa 

2. maalikerros vaalean keltainen

Tapettikartoitus 1. kerros
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Tapettikartoitus 2. kerros

2. tapettikerros 3. tapettikerros 4. tapettikerros 5. tapettikerros 

(homeen aiheuttamia 

värimuutoksia)

7. tapettikerros 

(homeen aiheuttamia 

värimuutoksia)

6. tapettikerros Voimapahvi

1. tapettikerros

(maalitahroja)

Pohjakerros, voimapahvi

1. tapettikerros

(maalitahroja) 2. tapettikerros 3. tapettikerros 4. tapettikerros 5. tapettikerros
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Vauriokartoitus seinät 1. kerros
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1. Huone 1

Mahdollinen aukko sisäseinässä. 

Levytyksen peittämä. 

Kuva Anu Säilynoja.

2. Huone 2

Sahattuja aukkoja sisäseinässä. 

Valitettavasti vastaavia aukotuksia on 

jokaisessa huoneessa, tämä on esimerkki. 

Kuva Anu Säilynoja.

3. Ruokasali

Vakavia lahovaurioita ja näkyvää sienikasvustoa. Aukko 

sisäseinässä. Romahtanut yläpohja. Keskilaivan ulkoseinät 

alkaneet pullistua ulos tältä kohdalta.

9. Henkilökunnan huone

Purettu ulkoseinä ja perustus. 

Kuva Anu Säilynoja.

7. Keittiö

Purettu ulkoseinä ja perustus. Laajoja lahovau-

rioita päälaivan ja keskilaivan liitoskohdassa. 

Aukkoja sisäseinissä.

6. Pesuhuone

Osittain purettu ulkoseinä, ikkuna 

ja  perustus. Aukkoja sisäseinissä. 

Seinissä rimakannatteinen laasti-

rappaus.Laajoja lahovaurioita.

5. Huone 8  

Purettu ulkoseinä, laudoitettu.

8. Keittiö

Purettu ulkoseinä, laudoitettu.

Ruokavaraston ja kylmähuoneen 

seinät purettu.

4. Hoitajattaren huone ja eteinen

Laajasti puretut väliseinät salvoksen kohdalta.
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Vauriokartoitus lattiat 1. kerros
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1. Huone 2

Sahattu tarkastusaukko 

lankkulattiassa.

2. Huone 5

Lattianiskat murtuneet, pinnat notkahtaneet. Laajoja 

lahovaurioita.

3. Huone 6

Hormin läpiviennin vesivuodon aiheuttama 

läpilaho ryömintätilaan.

4. Oleskelutila 2, huoneet 7 ja 8

Lattialankut purettu. Näkyvää sienikasvustoa yläpohjan 

vuotojen kohdalla.

5. Eteinen 4

Romahtanut yläpohja peittää 

lattiapinnat. Todennäköisiä 

kosteus- ja lahovaurioita.

9. WC 1 ja keittäjän huone

Romahtanut yläpohja peittää lattiat. 

Todennäköisiä kosteus- ja lahovaurioita.

Kuva Anu Säilynoja.

7. Keittiö

Betonilattia ja kivijalka purettu 

osittain.

8. Henkilökunnan huone

Lankkulattia ja kivijalka 

purettu.

6. WC 2 ja Pesuhuone

Romahtanut yläpohja peittää 

lattiapinnat. Todennäköisiä 

kosteus- ja lahovaurioita.
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Vauriokartoitus yläpohja

1 8752 3

9

4 6

11141516 101213
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1. Yläpohjaan sahattu aukko.

15. Liiman tahrima ja kosteuden 

vääntämä kattopaneeli.

16. Läpilaho.

10. Romahtanut yläpohja.

14. Romahtanut yläpohja. Sienikasvustoa.

11. Osittain romahtanut ylöpohja.

13. Romahtaneiden pellitysten ja 

villojen alla todennäköisesti

laajoja vauroita.

12. Tuhoutunut yläpohja sekä vesi-

katto. Vakavia vaurioita usean 

huoneen alueella. 

2, 3 & 4. Osa yläpohjasta romahtanut, rakenteet painuneet. Vakavia laho- ja sienivaurioita. Kuvat Anu Säilynoja. 5. Lahovaurioita. Laaja sienikasvusto.

8 & 9. Osittain romahtanut yläpohja. Niskoissa näkyvää 

sienikasvustoa.

6. Hormin läpiviennin vesivuodon 

aiheuttama lahovaurio.

7. Reikiä ja sienikasvusto.
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Vauriokartoitus vintti

1

8 7

52 3

9

4

610



77

1 & 2. Vaurioitunut jiiri ja kattoniskat. Romahtanut yläpohja. Laajoja lahovaurioita. 3. Vuotava jiiri. 4. Lahovaurioita vesikatossa ja 

yläpohjassa.

5. Lahovaurio hormin läpiviennissä.

7. Osittain romahtanut yläpohja.6. Tuhoutunut vesikatto ja kattoik-

kuna. Osittain romahtanut yläpohja. 

Näkyviä sienikasvustoja.

8. Pahoin vaurioitunut jiiri ja 

vesikatto. Romahtanut yläpohja.

9. Tuhoutunut yläpohja. 10. Lahovaurioita. Näkyvää 

sienikasvustoa.
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Vauriokartoitus kellari

Polttoainevarasto Pumppu-
huone

Kattilahuone

Polttoaineen täyttöaukko

polttoaine-
luukku

Halkeama kivijalassa

Putkien esillekaivuutyö,
maantasosta tuhoutunut kivijalka

ja betonilaatta

Osittain
purettu kivijalka

Vakava vaurio

Vaurioalue
0 5 m2.5

Scale 1 : 50

0.5 1

Raatesalmen kunnalliskoti
Vauriokartoitus
Kellari 1:50

Harri Ryynänen
04.11.2016

Osittain purettu kivijalka

Polttoainevarasto
Pumppu-

huone

Osittain purettu

kivijalka
Osittain purettu

kivijalka

Osittain purettu

kivijalka ja betonilattia

Laajempi vaurioalue

Halkeama kivijalassa

Pannu-

huone

1 3

8 79

2 4

56
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1. Kellarin betonikatto on pahoin notkahtanut koko huoneen 

alueella. Betoni on kosteaa ja raudoitusten ruoste näkyy pintojen 

läpi. 

4. Kivijalan suurimpaan 

halkeamaan saa sujautettua 

käden sisään ongelmitta.

6. Kohonnut maanpinta ja puuttuvat ikkunat 

mahdollistavat valumavesien ja lumen vapaan reitin 

kellariin. 

7. Valumavesien jättämiä jälkiä 

pumppuhuoneessa. Lattiat ovat 

kostean jätteen peittämät.

8. Kellarin matalin kohta, pannuhuone on 

toistuvasti veden vallassa. Lattiapinnat ovat 

mudan ja romun peittämät.  

2. Kellarin portaiden seinissä 

murtumia, portaiden alapuoli-

nen betonilattia on haljennut.

5. Tyypillinen pienmurtuma 

tuuletusaukon reunassa.

3. Kellarin lämpäeristysmuurauksen 

ja kivijalan välinen ilmatila on 

täytetty lasivillalla, joka kerää 

kosteutta. Näkyvissä puurakenteissa 

selkeää sienikasvustoa. Kivijalassa 

on murtuma ikkuna-aukon sivussa.

9. Ryömintätila on täyttynyt puutavarasta, patjoista ja muusta 

epämääräisestä roskasta.
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7. ARVOTTAMINEN

Professori Panu Kaila on tehnyt Raatesalmen 
kunnalliskodin rakennuksista kulttuurihistorial-
lisen arvioinnin vuonna 1996 Raasu-hankkeen 
yhteydessä ja rakennuskokonaisuus on arvotettu 
maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi Pohjois-
Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 
2015-raportissa. Raatesalmen kunnalliskodin 
rakennuskokonaisuus on merkittävä säilyneenä 
ympäristönä ja päärakennus sen tärkein yksittäi-
nen kohde. Päärakennus on tämän työn pääasial-
linen kohde, joten pyrin keskittymään arviossani 
sen arvoihin sekä sen merkitykseen kokonaisuu-
den osana.

 Raatesalmen kunnalliskoti on valmis-
tuttuaan ollut merkittävä toimija Kuusamon 
kunnassa. Uuden köyhäinhoitolain tehtävien 
täyttämisen lisäksi se on ollut suuri työllistäjä 

lähialueilla sekä rakentamisen että sen toimin-

nan aikana. Laajimmillaan jopa 150 asukkaan 

ja työntekijän yksikön toiminta vaati myös 

edistyksellistä suhtautumista viljelylaitteiden ja 

tuotantotapojen suhteen.  Maa- ja metsätalous, 

eläintenhoito ja kalastus ovat olleet tärkeä 

osa kunnalliskodin toimintaa sen alkuvuosista 

lähtien ja omavaraisuuteen pyrkineen laitoksen 

toiminnan vaikutukset näkyvätkin ympäristössä. 

Laajat peltoalueet ja laidunmaat ympäröivät 

pihapiiriä kertoen selkeästi kunnalliskodin arki-

sesta toiminnasta. Mittavan maataloustuotan-

non tueksi on tarvittu myös huomattava määrä 

tuotanto- ja henkilökunnan rakennuksia, jotka 

sijoittuvat kauemmas näiden neljän raken-

nuksen muodostaman pihapiirin ulkopuolelle. 

Kunnalliskoti toimi Raatesalmella vuodesta 1927

 vuoteen 1971 asti.

 Kuusamojärven rannalla korkeammalla 

mäenrinteessä kulkevalta maantieltä pihatielle 

käännyttäessä kuljetaan kaksikerroksisen 

hirsirakenteisen riihen sekä konehallin välitse. 

Soratie laskeutuu istutetun lehtikuusimet-

sän vierustaa pitkin loivana kohti pihapiiriä. 

Lehtikuusimetsän jälkeen tien oikealle sivustalle 

sijoittuvat ratsastuskenttä, pihatto ja hevos-

tarha.  Pihaton kohdalta avautuvat laajat pelto- 

ja laidunmaisemat, joiden yli on lähes esteetön 

näkyvyys kaikkiin pihapiirin rakennuksiin sekä 

naapuritaloihin peltojen takana. Aukeaan 

pihaan saavuttaessa huomion keskipisteenä on 

komea kaksikerroksinen päärakennus ja massii-

viset lehtikuuset sen edustalla. Korkealla järven 

törmällä seisovan päärakennuksen itäpuolelle 

Kuva 53. Raatesalmen kunnalliskoti muodostaa näyttävän kulttuuriympäristökokonaisuuden Kuusamojärven rannalla. Kuva Anu Säilynoja.
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sijoittuvat työnjohtajan asunto sekä talousra-

kennus, pohjoispuolelle suuri navetta – nämä 

rakennukset muodostavat pihapiirin ytimen. 

Sorastettu pihatie jatkuu rantaan pääraken-

nuksen ja työnjohtajan talon välitse. Rannassa 

sijaitsevat tiilirakenteinen rantasauna sekä uusi 

saunan mittasuhteisiin sovitettu hirsinen wc- ja 

varastorakennus sen vieressä. Päärakennuksen 

länsipuolella, hieman irrallaan pihapiiristä näkyy 

hoitajien asuntorakennus, joka on hyvin säilynyt 

jälleenrakennuskauden tyyppitalo. Rakennukset 

muodostavat selkeän ja hyvin hoidetun pihapii-

rin, josta ainoana kunnoltaan silmiinpistävänä 

poikkeuksena esiin nousee pahoin rappeutunut 

päärakennus. Laajat, esteettömät maaseutu-

näkymät ympäröiville hoidetuille pelloille ja 

laitumille sekä Kuusamojärven selälle nostavat 

pihapiirin rakennukset ja erityisesti komean 

päärakennuksen esiin alueen visuaalisena kiin-

topisteenä ja osana elävää maaseutuympäristöä.

Panu Kailan mukaan Raatesalmen kunnallis-

kodin rakennuskokonaisuus on säilynyt sodan 

tuhoilta Kuusamon alueelle harvinaisen ehjänä 

ja on jo siitä syystä arvokas. Valtakunnallisen 

historiallisten hoitoalan rakennusten rakennus-

kannan selvityksen puutteesta huolimatta hän 

toteaa, että Raatesalmen päärakennus on edus-

tava ja tyypillinen oman aikansa hoitorakennus. 

Tyyliltään kunnalliskodin päärakennus edustaa 

pohjoismaista 1920-luvun klassismia, joka 

ammentaa tyylipiirteensä suomalaisesta kansan-

rakentamisesta. Tällä uudella tyylisuunnalla 

pyrittiin tekemään eroa edellisen vuosisadan 

lopulta periytyneisiin, venäläisinä pidettyihin 

rakennusmuotoihin. Päärakennuksen arvoa ja 

merkitystä julkisena rakennuksena on hänen 

mukaansa pyritty korostamaan kehittämällä 

talonpoikaisia piirteitä arvokkaampaan suun-

taan, kohti empirekartanoiden muotokieltä.1  

 Kunnalliskodin vuonna 1927 rakennettu 

päärakennus on betoniperustainen ja rossipoh-

jainen salvottu hirsirakennus. Talon katto on 

päälaivassa aumakatto, keskilaivassa satulakatto, 

joka on saanut alkuperäisen pärekatteen päälle 

kolmiorimahuopakatteen ja 50-luvulla betoni-

tiilikaton. Vesikaton alapuolella on laudoitettu 

räystäspohja, jonka tippunokka on muotoiltu 

koristeelliseksi seinäpintaa kohti kapenevaksi 

listaksi limittäin asetelluilla laudoilla. Seinät 

on verhottu pystyrimalaudoituksella ja talon 

1 Kaila, 1996
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nurkkia koristavat vaakapaneloinnilla tehdyt 

koristepilasterit, jotka päättyvät kissanpenk-

keihin keskilaivan pohjois- ja eteläsivuilla.  

Rakennukseen on tehty pihapiirin puolella neljä 

sisäänkäyntiä, joista kaksi on satulakatteisen 

avokuistin suojaamia ja kaksi yksinkertaisemman 

pulpettikatteen suojaamia. Satulakatteisten 

pääsisäänkäyntien ovet ovat kaksilehtiset 

kolmipeiliset peiliovet, pulpettikattein suojat-

tujen sivusisäänkäyntien ovet ovat yksilehtiset. 

Ovien päälle on tehty diagonaaliristijaotuksella 

lasitetut pieniruutuiset ikkunat. Rannan puolella 

on vaatimaton, kaarevan katoksen suojaama 

sisäänkäynti kellaritiloihin, jossa on yksinkertai-

nen lautaovi. Päälaivan aumakattoa koristavat 

lunetti-ikkunat, pihapiiriin avautuvat ikkunat 

ovat 6- ja 9-ruutuisia. Rakennuksen korkeimmat 

8-ruutuiset ikkunat sijaitsevat järvenpuoleisella 

sivulla ruokasalissa korostaen tilan arvoa. 

Ruokasali on toiminut myös hartaustilaisuuk-

sien pitopaikkana asukkaille. Toisen kerroksen 

potilashuoneiden ja kylmän vintin ikkunat ovat 

neliruutuisia, joista ylimmät kaksi on jaettu 

diagonaalisesti neljään pienempään osaan. 

Näiden lisäksi keskilaivan yläosaan on sijoitettu 

lunetti-ikkunat sekä pohjois- että eteläsivulle. 

Keskilaivan pohjoissivulla on ollut pienikokoi-

nen, mahdollisesti kaksiruutuinen ikkuna keit-

tiön kylmäsäilytystilan yhteydessä. Lunetteja 

lukuun ottamatta ikkunoita koristavat pienet 

pro+ ilihöylätyt konsolit ja leveät karmilaudat. 

Kaikki ikkunat ovat puurunkoisia, öljymaalattuja 

kitti-ikkunoita, joiden alaosaan on höylätty 

tippanokka. Rakennuksen arvoa on korostettu 

maalaamalla seinät keltaisella keittomultamaa-

lilla valkoisin pellavaöljymaalatuin vuorilaudoin.
 Kunnalliskodin toiminnan loputtua 
vuokralaisena olleen puusepänverstaan 
toimesta päärakennusta on tuhottu tehokkaasti 
sekä sisältä että ulkoa pyrittäessä muutta-
maan rakennus teollisuuden tuotantotilaksi. 
Rakennukseen pohjoisjulkisivuun on puhkaistu 
kaksi aukkoa, jotka on myöhemmin suojattu 
laudoituksella. Keskilaivan kohdalla on säilyneen 
pintalaudoituksen perusteella ollut pulpettikat-
teisella katoksella suojattu rakennelma. Talon 
vintiltä löytyneen käsin tehdyn tuotantotilan 
luonnoksen ja 80-luvun muutoslupapiirustusten 
perusteella paikalle on tehty puunkuivattamista 
varten katos, jota haluttiin myöhemmin vielä 
laajentaa. Ainoat jäljet tästä laajennuksesta ovat 
peitetty aukko ulkoseinässä, sekä ulkovuorauk-
sen katkaistujen pystyrimojen osoittama selkeä 
kattopinnan muoto. Luoteisnurkan sivusisään-
käynti, sen viereinen ikkuna ja ympäröivät seinä-
pinnat ovat tuhoutuneet ilmeisesti pitkällisten 
vesivaurioiden takia. Säilyneiden sisäänkäyntien 
katokset ja portaat ovat kokeneet myös pahoja 
vaurioita. Vauriokartoituksessa todetuista 
tuhoista huolimatta rakennuksen ulkopinnat, 
ovet ja ikkunat ovat alkuperäisiä, hyvin säilyneitä 
ja kunnostuskelpoisia. Ulkopinnan säilyneet 
rakenneosat ovat erityisen arvokas osa talon 
historiaa.

 Sisätiloissa seinät on tuhottu järjes-

telmällisesti moottorisahalla joka huoneesta. 

Kuva 54. Rannalla näkyvät vielä romahtaneen venevajan ja veden pumppaamon jäänteet. Kuva Anu Säilynoja.
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Vesikaton vuotojen vuoksi talon rakenteet ja 

sisäpinnat ovat kärsineet vuosien kosteudesta, 

joka on aiheuttanut vakavia vaurioita ympäri 

taloa. Yläpohjassa, alapohjassa ja seinissä on 

selkeästi nähtävillä laajoja laho- ja sienivaurioita, 

sekä rakenteellisia muutoksia. Ovet karmeineen 

ovat suureksi osaksi kadoksissa muutamaa 

asuinhuonetta ja kiintokomeroa lukuun otta-

matta. Jäljelle jääneet peltikuoriset tulisijat 

ovat pahoin ruostuneita ja rakenteellisesti 

vaurioituneita. Rakennuksessa on pitkäaikaisen 

kosteusrasituksen vuoksi todennäköisesti vielä 

runsaasti piileviä vaurioita sekä kipsilevytysten 

että mineraalivillalla ja aaltopellillä peitettyjen 

pintojen alla. Vaurioiden laajuudesta johtuen 

sisätilojen materiaaleja tuskin voidaan säilyttää 

lainkaan. Rakennuksen sisätilojen pohjaratkaisut 

ovat tuhoista huolimatta edelleenkin selkeästi 

hahmotettavissa.

 Rakenteelliset vauriot keskittyvät talon 

keskilaivan alueelle, pääosin talo on kuitenkin 

säilyttänyt ulkomuotonsa. Pahimmat vuotopai-

kat vesikatossa on suojattu sekä rakenteellisten 

muutosten jatkuminen on pyritty estämään 

tuennoilla nykyisten omistajien toimesta. 

 Kunnalliskodin pihapiirin rakennuksista 

on säilynyt yksitoista, kauempana pelloilla 

sijainnut pyramidikattoinen kesänavetta ja 

traktoritalli ovat palaneet 2010-luvulla. Rannalta 

löytyvät vielä romahtaneiden verkkovajan, 

pumppaamon ja venevajan jäänteet. 

 Kokonaisuutena Raatesalmen tila 

peltoaukeiden keskellä on merkittävä, eheä ja 

kerroksellinen maisemallinen maatilaympäristö. 

Se on hyvin säilynyt esimerkki aikansa sosiaali-

huollon ja maatalouden rakennuskokonaisuus. 

Pitkäjänteisen, perinteisiä korjaustapoja ja mate-

riaaleja kunnioittavan kunnostamisen ansioista 

pihapiirin rakennukset ovat säilyttäneet vuosien 

saatossa saadun patinan arvokkaasti, johon 

korjaukset muodostavat luontevan osa raken-

nuksien historiaa ja tarinaa. Pihapiirin hallitseva 

elementti on päärakennus, jonka ympärille sitä 

tukevat rakennukset sekä viljely- ja laidunalueet 

sijoittuvat. Komea päärakennus toimii edelleen-

kin kiintopisteenä ja kokoavana elementtinä 

tässä laajassa rakennuskokonaisuudessa. 

Raatesalmen kunnalliskodin päärakennuksen 

arvo pihapiirin keskipisteenä on kiistaton. Ilman 

sitä pihapiiri menettäisi eheytensä ja suuren 

osan historiallista arvoaan.

Kuva 55. Lehtikuuset ovat kasvaneet komeaan mittaan päärakennuksen edustalla.
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”Kuusamon Raatesalmen kunnalliskoti on 

suojeltu maakunnallisesti arvokas kohde ja 

siihen kohdistuvat kaavamääräykset määrittele-

vät pitkälle millainen rakennuksen ulkoasu saa 

olla. 

    Suojeltava rakennus. Rakennus

  on korjaus- ja muutostöiden 

yhteydessä korjattava sen kulttuurihisto-

rialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyt-

täen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää 

alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja.

   Suojeltavien rakennusten piha-

  piiri. Alueelle saadaan sijoittaa  

  vain vähäisiä toiminnan kannalta 

välttämättömiä uudisrakennuksia, jotka on 

sopeutettava olevien rakennusten tyyliin.”1

1 Raatesalmen ranta-asemakaava, Kuusamon kaupunki, 

22.11.2009

Kuva 53. Ote Raatesalmen ranta-asemakaavasta, Kuusamon 

kaupunki, 22.11.2009
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8. SUUNNITELMAT

Suunnitelmani vahvaksi perustaksi muotoutui heti 
prosessin ensihetkistä lähtien omistajien vankka 
näkemys rakennuksen uudesta käyttötarkoituk-
sesta perinneympäristöön sijoittuvana majoitus-, 
juhla- ja kokoustilana, sen ulkoasun palauttami-
sesta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sekä 
perinteisten materiaalien ja korjaustapojen käyt-
tämisestä vuosien väärinkäytön ja laiminlyöntien 
aiheuttamien tuhojen korjauksissa. Myös uuden 
toiminnan vaatimat muutokset haluttiin toteut-
taa alkuperäisen tyylin mukaisesti. Näistä itselleni 
luontevista tavoitteista minun oli helppoa lähteä 
suunnittelemaan uutta käyttötarkoitusta samalla 
pyrkien kunnioittamaan rakennuksen henkeä 
ja pohtimaan millaisia ratkaisuja tässä laajassa 
korjauskohteessa voitaisiin soveltaa. Työni 
periaatteiksi nousivat säilyneen kunnostaminen, 
tuhoutuneen palauttaminen, alkuperäisten 
pohjaratkaisujen kunnioittaminen, lisäysten sovit-
taminen vanhaan ja uuden käyttötarkoituksen 
asettamat vaatimukset.

 Rakennus on vuosien saatossa päässyt 

todella heikkoon kuntoon, erityisesti vesikaton 

vuotojen vuoksi siinä on laajoja rakenteellisia 

ja kosteusvaurioita. Rakennusta 1970-luvulla 

vuokranneen puutavaran jalostusyrityksen 

tuhoisat toimet ovat lisänneet vaurioita ulkosei-

nissä ja ennen kaikkea sisätiloissa. 

 Syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana 

kävimme tapaamisissa Pohjois-Pohjanmaan 

museon rakennustutkija Juhani Turpeisen 

kanssa läpi mittaus- ja dokumentointivaiheen 

materiaaleja läpi useaan otteeseen. Hänelle 

toimittamieni huonekohtaisten vaurio- ja 

mittauspiirustusten, säilyneisyyskartoituskort-

tien, tapetti- ja vauriokartoituksen sekä laajan 

valokuvamateriaalin perusteella hän totesi 

sisätilat ja kriittiset rakenteet niin pahoin tuhou-

tuneeksi, että korjausten toteuttamiseksi talo 

voidaan purkaa puhtaille hirsipinnoille. Museon 

edustajan mukaan talon huonokuntoiset tulisi-

jat saivat myös purkuluvan. 

8.1 PALAUTTAVA KORJAUSRAKENTAMINEN 

JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

Rakennuksen uutta käyttötarkoitusta silmällä 

pitäen omistajien toiveet tulevaa toimintaa 

tukeville muutoksille katsottiin museoviras-

ton kannalta hyväksyttäviksi, turvaisivathan 

uuden käyttötarkoituksen vaatimat korjaukset 

rakennuksen ja Raatesalmen kunnalliskodin 

pihapiirin kokonaisuuden säilymisen pitkälle 

tulevaisuuteen. 

Kuva 54. Ensimmäisessä asiakastapaamisessa luonnosteltu 1. kerroksen pohja
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 Suunnitelmissa julkisivu palautetaan 

pääosin alkuperäistä vastaavaan asuun, mutta 

siihen tehdään myös muutoksia, jotka sovite-

taan alkuperäiseen tyyliin. Pohjoisjulkisivun 

ikkunat ja sisäänkäynnit palautetaan ennalleen, 

tuhoutuneet rakenneosat korvataan säilyneiden 

mallien mukaisesti, ja julkisivuun puhkaistut 

aukot korjataan. Rakennuksen eteläjulkisivuun 

ruokasalin yhteyteen rakennetaan pieniruutui-

seksi lasitettu veranta, jonka päällä on toisen 

kerroksen majoitushuoneeseen avautuva 

terassi. Sekä verannalle että terassille avataan 

uusi sisäänkäynti. Rakennuksen pihapiirin 

puoleiselle pohjoisjulkisivulle avataan uusi 

pääsisäänkäynti, joka toteutetaan tyyliltään 

samanlaisena kuin kaksi säilynyttä sisäänkäyntiä. 

Palvelujen tarjoamiseksi kaikille suunnitelmissa 

pyritään huomioimaan myös esteettömyys 

vanhan rakennuksen rajoitukset huomioiden.

 Omistajat toivoivat majoitustiloja 

kahteen kerrokseen käyttäen alkuperäisiä 

asukashuoneita mahdollisimman pitkälle 

hyväksi. Alkuperäistä ruokasalia haluttiin laajen-

taa vähintään 100-paikkaiseksi ravintolatilaksi. 

Ravintolatilojen laajentamisessa hyödynnetään 

puusepänverstaan toiminnan aikana tuhottu-

jen seinien aukotuksia. Toivotun paikkaluvun 

saavuttamiseksi alkuperäiset ruokasalin ovet 

siirretään hieman etäämmälle käytävän varrelle. 

Pitkä, rakennuksen tiloja yhdistävä käytävä 

säilyy edelleenkin samassa käytössä säilyttäen 

luonteensa. Ravintolan valmistuskeittiö sekä 

sitä tukevat toiminnot sijoitetaan pohjoissii-

ven itäosaan vastaanottotilojen sijoittuessa 

kunnalliskodin alkuperäisen keittiön paikalle. 

Rakennuksen kellaritiloihin sijoitetaan teknisiä 

tiloja, varastotilaa ja henkilökunnan sosiaali- ja 

taukotilat.

Esteettömyys 

Rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta on 

suunniteltu esteetön, huomioiden museoviran-

omaisten vaatimukset ulkoasun säilyttämisestä 

mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Talon 

länsisiiven sisäänkäynnin yhteyteen tehdään 

puurakenteinen invaramppi, joka mukailee 

tyylillisesti sisäänkäyntien kaiteita ja detaljiik-

kaa. Pihamaan korkeuden muokkauksella siitä 

saadaan mahdollisimman lyhyt ilman lepotasoja 

tai ylimääräisiä käännöksiä. Tämän sisäänkäynnin 

ovien käyntisuunta käännetään, kynnyksiä joko 

madalletaan tai niiden sivuille lisätään pienet 

luiskat helpottamaan ylitystä. Jälkimmäinen 

vaihtoehto on suositeltava, sillä luiskat voidaan 

Kuva 55. Ensimmäisessä asiakastapaamisessa luonnosteltu 2. kerroksen pohja
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Kulkureitit

Alkuperäiset sisäänkäynnit säilytetään ja 

kunnostetaan, sekä tuhoutuneet tuulikaapit 

palautetaan itä- ja länsisiiven pääsisäänkäyntien 

yhteyteen. Länsisiiven sisäänkäynnin yhteyteen 

toteutetaan esteettömyyden vaatimukset täyt-

tävä ramppi. Rakennukseen avataan uusi pääsi-

säänkäynti pohjoislaivan keskelle ja tyylillisesti 

se noudattelee alkuperäisiä itä- ja länsisiiven 

sisäänkäyntejä. Rakennuksen asiakasliikenne 

pyritään toteuttamaan pääasiallisesti tämän 

reitin kautta. Sisätilojen säilyneet portaikot 

kunnostetaan ja niiden väri- ja pintamaailmassa 

pyritään palauttamaan alkuperäinen tunnelma.

Paloturvallisuus

Majoitushuoneet palo-osastoidaan määräysten 

mukaisesti ja rakennukseen toteutetaan palo-

katkot sekä materiaalien että automaattisten 

palo-osastoivien ovien avulla. Pintamateriaalit 

ja pintakäsittelyt valitaan paloturvallisuus-

määräysten mukaisesti huomioiden kuitenkin 

tavoite palauttaa rakennukseen sen alkuperäistä 

tunnelmaa. Hätäpoistumisteinä käytetään kaik-

kia sisäänkäyntejä. Alkuperäiset sisäänkäynnit 

toimivat hätäpoistumisteinä majoitustiloista. 

Itä- ja länsisiiven sivusisäänkäynnit toimivat 

hätäpoistumisteinä yläkerran tiloista. Toiseen 

kerrokseen lisätään hätäpoistumistiet sviitistä 

terassin kautta ja pohjoislaivan majoitushuonei-

den ikkunoista. Tarvittaessa kokoustiloille toteu-

tetaan oma hätäpoistumisportaikko pienimmän 

majoitushuoneen 9 tilalle. Koska tämä on 

pienikokoisin majoitushuone ja sen yläpohja 

on jo valmiiksi romahtanut, ei sen toteuttamien 

vaikuta liiaksi majoituskapasiteettiin tai säily-

neisiin rakenteisiin. Ruokasalin vaihtoehtoisena 

hätäpoistumistienä toimivat sen yhteyteen 

rakennettavan verannan ulkoportaat.

poistaa, mikäli oviaukko halutaan palauttaa 

alkuperäiseen asuun. Esteettömän sisäänkäyn-

nin ja tuulikaapin oviin voidaan asentaa avaus-

automatiikka helpottamaan kulkemista. Tämän 

sisäänkäynnin tuulikaappi ja sen ovet voidaan 

toteuttaa kynnyksettöminä, sillä alkuperäisiä 

ei ole säilynyt. Esteettömiksi suunnitellut kaksi 

majoitushuonetta ja yleinen wc sijaitsevat 

rakennuksen tuulikaapista välittömästi avautu-

van läntisen aulan yhteydessä, josta on myös 

pääsy vastaanotto- ja ravintolatiloihin.

Kuva 56. Luonnoksia invarampiksi
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Majoitus

Majoitustilat sijoitetaan vanhoihin potilashuo-

neisiin, joissa säilytetetään alkuperäinen koko ja 

oviaukotukset. Tuhoutuneet oviaukot pyritään 

palauttamaan alkuperäistä vastaaville paikoil-

leen. Potilashuoneiden huonokuntoiset tulisijat 

puretaan ja hormeja käytetään huoneiden 

painovoimaisen ilmanvaihdon poistoreitteinä. 

Jokaisessa majoitushuoneessa on oma suihku 

ja wc toteutettuna ”huone huoneessa” -peri-

aatteen mukaisesti, joka sallii hirsirakenteiden 

tuulettumisen märkätilan pintojen takana. 

Pääosa majoitustiloista on 1. kerroksessa, joista 

kaksi on esteettömiä. Yläkertaan sijoitetaan 

kolme majoitushuonetta, kaksi pohjoislaivaan ja 

sviitti rakennuksen eteläsivulle jonka yhteyteen 

tulee järvinäkymään avautuva terassi.

Vastaanotto ja myymälä

Vastaanottotilat sijaitsevat rakennuksen pohjois-

laivassa entisessä kunnalliskodin keittiössä 

uuden pääsisäänkäynnin yhteydessä. Tiloihin 

sijoitetaan sohvaryhmä oleskelua varten, sekä 

pienimuotoinen myymälä paikallisten yrittäjien 

tuotteita varten. Vaatesäilytys toteutetaan 

vastaanottotilan yhteyteen palautettavan 

länsisiiven sivusisäänkäynnin viereiseen tilaan, 

entisen pesuhuoneen tiloihin.

Ravintola

Alkuperäisen ruokailutilan paikalle sijoitetaan 

ruokasali, jota laajennetaan 100-paikkaiseksi 

ottamalla käyttöön tilan itä- ja länsipuoli-

set huoneet, joiden seinät ovat jo valmiiksi 

aukotettu. Ruokasaliin liitettävän itäisen 

potilashuoneen seinä joudutaan avaamaan 

käytävään avoimemman tilan aikaansaamiseksi. 

Ruokailutiloihin johtavan käytävän pariovia siir-

retään uuden ruokasalin reunoille.  Rakennuksen 

ainoat uudet tulisijat rakennetaan ruokasalin 

päätilan molempiin reunoihin alkuperäisten 

tulisijojen paikoille.

Keittiö

Rakennuksen pohjoislaivan entisiin 

henkilökunnan tauko- ja ruokailutiloihin 

Kuva 57. Pohjoisjulkisivun pääsisäänkäynnin luonnos Kuva 58. Terassin luonnos
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toteutetaan ammattilaistason valmistuskeittiö. 

Valmistuskeittiön yhteyteen sijoitetaan ruoka-

tarvikkeiden kylmä- ja kuivasäilytystilat, sekä 

astioiden säilytystilat ja astianpesulinjasto. 

Keittiön ja vastaanottoalueen väliin voidaan 

avata tarvittaessa uusi oviaukko.

Tekniset tilat

Talon tekniset tilat sijoitetaan kellarin pohjois-

päähän. Pyrin huomioimaan tilojen sijoittelussa 

huoneiden alkuperäisen käyttötarkoituksen. 

Kattilahuoneeseen sijoitetaan lämmityslaitteis-

tot (pelletti- ja maalämpö), polttoainevarasto 

säilyy entisessä käytössään ja vesikiertojärjestel-

mät sijoitetaan vanhaan pumppuhuoneeseen 

ja sähköpääkeskus kattilahuoneeseen johtavan 

käytävän varrelle. Suurin rakenteellinen muutos 

kellarin sijoitettavissa teknisissä tiloissa on sekä 

valumavesille ja kapillaariselle kosteudelle 

herkän pannuhuoneen lattian korottaminen 

muiden kellaritilojen tasalle.  Kellarin teknisten 

tilojen lisäksi 1. kerrokseen sijoitetaan apusäh-

kökeskus keittiön tarpeita varten.

Sosiaalitilat

Henkilökunnan sosiaalitilat sijoitetaan kellarin 

järvenpuoleiseen päätyyn entiseen peruna-

kellariin. Sosiaalitiloihin on suunniteltu kaksi 

suihkua, wc:t ja yhteinen taukotila vaatteiden 

säilytyskaappeineen. Kellariin on jätetty tilava-

raus varastotilalle, jota voidaan käyttää tarpeen 

Kuva 59. Luonnoksia eteläjulkisivun verannan ja terassin ulkoasusta
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mukaan helposti yläkertaan kannettavan mate-

riaalin säilytykseen. 

Kuisti ja terassi

Suurin kunnalliskodin alkuperäisestä ulkoasusta 

poikkeava muutos tulee olemaan pihapiirin 

puolelta näkymättömiin jäävä järvenpuoleinen 

puoliämmin lasitettu veranta, jonka päälle 

tehdään avoin terassi. Pyrin toteuttamaan 

kuistiin tyylillisesti riittävän erilaisena, että 

se voidaan tunnistaa myöhemmäksi lisäyk-

seksi, käyttäen siinä kuitenkin elementtejä, 

jotka yhdistävät sen luontevasti rakennuk-

seen. Pintamateriaaleiltaan, listoituksiltaan, 

Kuva 60. Julkisivu pohjoisesta.

Kuva 61. Julkisivu lännestä
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väritykseltään ja kaiteiden detaljiikaltaan kuisti 

noudattaa selkeästi vanhan kunnalliskodin 

ulkoasua, mutta muusta rakennuksesta poik-

keavat ikkunat ja ovet antavat selkeän viitteen 

sen olevan lisätty myöhemmin rakennukseen. 

Kunnalliskodin eteläjulkisivun korkeiden 

kahdeksanruutuisten ikkunoiden kokoa 

noudattelevat joka sivulle avautuvat ikkunat on 

lasitettu pieniruutuisiksi muusta rakennuksesta 

poiketen. 1900-luvun puuhuviloiden tyylistä 

ammentavien ikkunoiden ja ovien lasituksen 

lisäksi kuistia kannattavat pilarit on piilotettu 

puisen ritilän taakse jatkaa samaa huvilaraken-

nuksista tuttua muotokieltä.

Kuva 62. Julkisivu etelästä.

Kuva 63. Julkisivu idästä.
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Julkisivu länteen

0 0.2 0.4 1 2 m

Raatesalmen kunnalliskoti

10
10

912

11

1

11

1

12

8

5

12

3

7

9

3

4

1. Konesaumattu peltikatto, gra$ itin harmaa

2. Pystyrimalaudoitus, keltainen keittomaali

3. Vuorilaudat, valkoinen pellavaöljymaali

4. Puuritilä, valkoinen pellavaöljymaali

5. Kunnostettu ikkuna, valkoinen pellaöljymaali

6. Kunnostettu peiliovi, tummannruskea pellavaöljymaali

7. Terassin ovi, lasitus ja valkoinen pellavaöljymaali

8. Terassin ikkuna, lasitus ja valkoinen pellavaöljymaali

9. Paneeli, keltainen keittomaali

10. Betoni

11. Puu, roslaagin mahonki

12. Puu, valkoinen pellavaöljy
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Julkisivu itään

0 0.2 0.4 1 2 m

10

9 11

5

1. Konesaumattu peltikatto, gra$ itin harmaa

2. Pystyrimalaudoitus, keltainen keittomaali

3. Vuorilaudat, valkoinen pellavaöljymaali

4. Puuritilä, valkoinen pellavaöljymaali

5. Kunnostettu ikkuna, valkoinen pellaöljymaali

6. Kunnostettu peiliovi, tummannruskea pellavaöljymaali

7. Terassin ovi, lasitus ja valkoinen pellavaöljymaali

8. Terassin ikkuna, lasitus ja valkoinen pellavaöljymaali

9. Paneeli, keltainen keittomaali

10. Betoni

11. Puu, roslaagin mahonki

12. Puu, valkoinen pellavaöljy

1

1

2

8

4

5

3

3

12

3

2

3

3
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Julkisivu pohjoiseen

1. Konesaumattu peltikatto, gra$ itin harmaa

2. Pystyrimalaudoitus, keltainen keittomaali

3. Vuorilaudat, valkoinen pellavaöljymaali

4. Uusi ikkuna, valkoinen pellaöljymaali

5. Kunnostettu ikkuna, valkoinen pellaöljymaali

6. Kunnostettu peiliovi, tummannruskea pellavaöljymaali

7. Uusi peiliovi, tummannruskea pellavaöljymaali

8. Uusi kellarin ikkuna, valkoinen pellavaöljymaali

9. Paneeli, keltainen keittomaali

10. Betoni

11. Puu, roslaagin mahonki

12. Puu, valkoinen pellavaöljy

1111

810

9

5

1

66 7

2

2

3
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Julkisivu etelään

1. Konesaumattu peltikatto, gra$ itin harmaa

2. Pystyrimalaudoitus, keltainen keittomaali

3. Vuorilaudat, valkoinen pellavaöljymaali

4. Puuritilä, valkoinen pellavaöljymaali

5. Kunnostettu ikkuna, valkoinen pellaöljymaali

6. Kunnostettu peiliovi, tummannruskea pellavaöljymaali

7. Terassin ovi, lasitus ja valkoinen pellavaöljymaali

8. Terassin ikkuna, lasitus ja valkoinen pellavaöljymaali

9. Paneeli, keltainen keittomaali

10. Betoni

11. Puu, roslaagin mahonki

12. Puu, valkoinen pellavaöljy

9

11

1

12

3

2

5
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0 0.2 0.4 1 2 m

10

1

8

4

7



98

DN

Puolilämmin tila

Puolilämmin tila

Neuvotteluhuone
ja minikeittiö

56 m2

Avoterassi 
36 m2

Vierashuone
22 m2

Vierashuone
24 m2

WC 
5,3 m2

WC 
4,8m2

Varasto
5,6 m2

Varasto
5 m2

Lounge
64 m2

WC
7,5 m2

WC 
6m2

Toimisto 
21 m2

Toimisto
17,5 m2

Pimiö 
14 m2

Studio 
28 m2

SK  
7 m2

Vierashuone + kh
69 m2

Säilytetäänkö ansas?

JK

AP

Neuvottelu/työtilat

Neuvotteluhuone
ja minikeittiöja minikeittiö

56 m2

JK

AP

LoungeLounge
64 m2

Majoitustilat

Yleiset tilat

Huolto/tekniset tilat

Henkilökunnan tilat

Yksityistilat

Pohjat 2. kerros
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Pohjat 1. kerros

0

Vastaanotto
30 m2

Myymälä ja 
lounge
17 m2

SK
5 m2

Vierashuone 5
(Inva 1)
36 m2

Vierashuone 1
36 m2

Vierashuone 2

Vierashuone 3

Vierashuone 4
20 m2

Vierashuone 6
(Inva 2)
36 m2

Vierashuone 7
20 m2Vierashuone 8

23 m2
Vierashuone 9

12 m2

Vaatesäilytys
7 m2

SÄH

ky

ky

ky

ky

var

L

JK

PA

6 m2
TK

6 m2

Käytävä
24 m2

0 0.5 1 2.5 5 m

Majoitustilat

Ravintola

Yleiset tilat

Huolto/tekniset tilat

Henkilökunnan tilat

Vierashuone 2

Vierashuone 1
36 m2

Vierashuone 9
12 m2

Vierashuone 8
23 m2

Vierashuone 3

Vierashuone 4
20 m2

Vierashuone 7
20 m2

Vierashuone 5
(Inva 1)
36 m2

Vierashuone 6
(Inva 2)
36 m2

6 m2
TK

6 m2

KäytäväKäytävä
24 m2

Vastaanotto
30 m2

Myymälä ja Myymälä ja 
lounge
17 m2

Vaatesäilytys
7 m2

ky

ky

ky

ky

var

LL

JK

PA

SÄH

SK
5 m2
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Pohjat kellari

UP

Pellettivarasto
32 m2

Pannuhuone
19 m2

Lvi
14 m2

Varasto
14 m2

Henkilökunnan tauko- ja 
sosiaalitilat 31 m2

0 0.5 1 2.5 5 m

SähköPK
11 m2

Huolto/tekniset tilat

Henkilökunnan tilat

Pellettivarasto
32 m2

Pannuhuone
19 m2

Lvi
14 m2

SähköPK
11 m2

Varasto
14 m2

Henkilökunnan tauko- ja ja 
sosiaalitilat 31 m2

UP
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9. KORJAUSTAPAEHDOTUKSET

Olen pyrkinyt huomioimaan korjaustapaehdo-
tuksissani rakennuksen vauriot ja vaadittavat 
korjaukset sekä uuden käyttötarkoituksen ja sen 
vaatimat muutokset. Käyn rakenneosien korjaus-
tavat esimerkinomaisesti lävitse, sillä tarkemmat 
suunnitelmat on syytä teettää yhteistyössä 
riittävän pätevän perinnerakennusten korjauk-
siin perehtyneen arkkitehdin, hirsirakennusten 
korjausrakentamisen ammattilaisen ja asiantun-
tevan rakennesuunnittelijan yhteistyönä. Koska 
tavoitteena on tehdä rakennuksen korjaukset 
perinteisiä rakennustapoja ja materiaaleja käyt-
täen, museoviraston korjauskortit ovat luonteva 
lähdeaineisto näille korjauksille.

Korjausten keskeiset periaatteet museoviraston 
korjauskorttien mukaan:

Ennen korjaustöihin ryhtymistä tehdään huolel-

liset suunnitelmat turhien ja ylimitoitettujen 

korjausten välttämiseksi. Korjataan vain mitä on 

tarpeen, mitään ei uusita pelkästään uusimisen 

vuoksi. Vaurioituneet rakenneosat kunnos-

tetaan alkuperäistä vastaavalla materiaalilla 

ja työtavoilla. Tuhoutuneiden rakenneosien 

tilalle teetetään puusepällä uudet, alkuperäistä 

vastaavat. Vaurioituneiden rakenteiden täydelli-

sen uusimisen sijaan on syytä harkita tukemista, 

esimerkiksi notkahtaneiden kattoniskojen 

kylkiin asennetuilla soiroilla. Näin vanhat raken-

nusosat säilyvät edelleenkin osana rakennusta 

ja ne kertovat talon historiasta. Vanhat listat, 

ulkoverhouslaudat, lattialankut ja muut raken-

neosat on irrotettava hellävaroen lisävaurioiden 

estämiseksi. Kunnossa olevaa vanha rakennus-

materiaali käytetään joko samassa kohdassa 

uudelleen, tai jonkin muun vaurio korjauksissa.

Anna armoa talolle. Jokaisen pinnan ei tarvitse 

olla suora, talon ikä ja eletty elämä saa ja sen 

tuleekin näkyä vanhassa talossa.1 

1 Museoviraston korjauskortit: Yleiskortti, nro 3 nro 8, nro 9, nro 24, 

Perustukset ja kellari

Vaurioituneiden betonirakenteiden kunto on 

selvitettävä erillisellä tutkimuksella. Rakenteiden 

korjaaminen vaatii tarkat suunnitelmat, jossa 

huomioidaan niihin liittyvien hirsirakenteiden 

tukeminen korjausten yhteydessä.

 Perustusten eläminen näkyy murtumina, 

joiden laajuus ja vaikutus rakennuksen säilymi-

selle on selvitettävä huolellisesti. Jos sokkelin 

vaurio on näkyvä, mutta talon rakenteet ovat 

suoria, eikä niissä näy muutoksia voidaan 

Kuva 64.  Pistepilvestä otettu tuloste antaa nopeasti selkeän kuvan kellarin korkeuseroista ja maanpinnan kallistusten virheistä.
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tällainen vaurio korjata varsin keveillä korjauk-

silla.2  Vaurioituneita perustuksia voidaan korjata 

osissa talon alta. Silloin vaurioitunut osa perus-

tuksista puretaan, muotitetaan, raudoitetaan ja 

valetaan uudelleen rakennuksen alta (Kuva 70)

”Perustusten korjaaminen ylimitoitetaan helposti 
ja korjaamisen sijaan päädytään tarpeettomasti 

kokonaan uuden, nykyaikaisen perustuksen 
rakentamiseen.”3 

Ongelmallisin alue valumavesien osalta on keit-

tiön alle sijoittuva pannuhuone, jonka lattiat ovat 

toistuvasti veden vallassa. Tilannetta pahentavat 

lisäksi puuttuvat ikkunat ja kohonnut maanpinta 

2 Museoviraston korjauskortti nro. 24, s. 5

3 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s. 7

keskilaivan molemmilla sivuilla. Valumavedet 

on ohjattava pois perustuksista maanpinnan 

kallistuksilla sekä salaojittamalla betonimuurit 

vähintäänkin riskialttiin pohjoissivun (Kuva 69) 

osalta. Koko talon ympärille tehtävä salaojitus on 

suositeltavaa maan tasaisen kuivumisen vuoksi. 

Pihatien pinnan korkeutta on laskettava (Kuva 

67) tai talo ja tie on erotettava toisistaan avo-

ojalla.4 Veden alle usein jäävän pannuhuoneen 

lattiapinnan tasaaminen viereisten huoneiden 

tasolle voi olla tarpeen, mikäli perustusten 

ulkopuolelle tehtävillä salaojituksilla ja maan-

pinnan kallistuksilla ei kosteusongelmaa saada 

ratkaistua. Silloin on ratkaistava, jätetäänkö osa 

pannuhuoneen betonilattiasta anturaksi ennen 

4 Museoviraston korjauskortti nro 24, s.24

Kuva 65. Betonimuuriperustuksen salaojitus, Museoviraston korjaus-

kortti Nro. 24, 2003

Kuva 66.  Osittainen salaojitus talon ympärille voi olla riittävä jyrkän 

töyrään ohjatessa alarinteen puoleiset vedet pois perustuksista .

Kuva 67.  Vaurioituneiden perustusten korjaaminen osissa työn alla. 

Uudelle kuistille valmistellaan perustuksia samanaikaisesti.

kapillaarikatkoksi tehtävää maatäyttöä ja uuden 

betonilaatan valua.

 Kriittinen kohta korjauksissa on pitkäl-

liselle kosteudelle altistunut perunakellarin 

sisäkatto, josta on mitattu 90 mm painumia 

ja pinnoissa on silmin havaittavaa ruostetta 

raudoitusten kohdalta. Sisäkatto tukee osaltaan 

keskilaivaa kannattelevaa betoniperustusta, 

joten korjauksia varten on huolellisesti suunni-

teltava oikeanlainen korjaustapa sekä turvalli-

nen töiden aikainen tuenta. 

 Talon luoteiskulmassa kasvava isokokoi-

nen pihlaja on syytä kaataa pois salaojituksen 

yhteydessä, sillä sen juuret voivat vaurioittaa 

perustuksia, tukkia salaojaputkia ja kuivattaa 
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maakerroksia perustusten alta epätasaisesti.5  

Samalla suurikokoinen puu estää seinäpintojen 

tasaisen kuivamisen.

Tuulettamisen varmistaminen

Vuosien saatossa ryömintätilaan on kertynyt 
roskaa, mikä sinne ei kuulu. Ilmanvaihdon paran-
tamiseksi tila on puhdistettava kaikesta rojusta 
ja orgaanisen aineksen poistaminen vähentää 
sienikasvustojen kasvualustoja ryömintätilassa.
Ryömintätilan avartaminen tuulettamisen 
parantamiseksi on mahdollista, muistaen 
kuitenkin, että ryömintätilan maanpinnan on 

5 Museoviraston korjauskortti nro 24, s. 9

oltava korkeammalla kuin perustusten ulkopuo-

lisen maanpinnan.

 Tiiviiden perustusten tavallisin ongelma 

on maakosteuden säilyminen ryömintätilassa, 

joka voi aiheuttaa alapohjaan lahovaurioita. 

Tilannetta voidaan parantaa perustusten 

korjauksien yhteydessä lisätuuletusaukkojen 

lisäämistä alapohjan ryömintätilaan. Tilannetta 

voidaan pyrkiä parantamaan myös peittämällä 

ryömintätilan pohja kapillaarikatkona toimivana 

aineksella, kuten lecasoralla, sekä varmistamalla 

valumavesien johtaminen pois perustuksista  

salaojituksin ja maakallistuksin.6 

6 Byggnadsvård i praktiken, Utvändig renovering, s.164-165

 Alapohjan tuuletusaukot on avattava 

keväisin lumien alettu sulaa kunnolla ja suljet-

tava talveksi lämpötilojen pudotessa pysyvästi 

pakkasen puolelle. 

Vesikate ja kattorakenteet

Vaikka rakennukseen kohdistuvien muutosten 

määrä olisi minimoitava ja betonitiilikatto on osa 

rakennuksen historiaa 7, on se parasta purkaa 

kokonaisuudessaan pahoin vaurioituneen vesi-

katon korjaamiseksi.

 Raskas betonitiilikatto puretaan, vauri-

oituneet kattoniskat tuetaan tai korjataan, 

aluslaudoitukset korjataan ja rakennukseen 

asennetaan konesaumattu peltikatto. Keveämpi 

ja kestävämpi peltikatto on rakennuksen 

arvoon tyylillisesti sopiva. Peltikattoon tehdään 

jalkalistat, lumiesteet ja kunnostetuille lunetti-

ikkunoille keveät kattoratsastajat. Rapautuneet 

savupiiput kunnostetaan ja pellitetään katto-

remontin yhteydessä. Hyvänä esimerkkinä 

katon ulkoasusta voidaan pitää Haapajärven 

kunnalliskotia, jossa konesaumattu peltikatto 

on huolellisesti toteutettu.(Kuva 73) 

 Luonnonvalon tuomiseksi vintille raken-

nettavaan lämpimään tilaan kunnostetuille 

lunetti-ikkunoille rakennetaan valotunneli, 

jonka lämpimän tilan puoleisessa päässä on 

lämpölasielementti. Kattoniskan sattuessa 

7 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s. 5

Kuva 68. Ryömintätilaan kertynyttä jätettä, joka on syytä poistaa mahdollisimman tarkkaan korjaustöiden yhteydessä.
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Kunnostettu
lunetti-ikkuna

Lämpölasielementti

Kattotuolit kokonaisuudessaan
tuulettuvassa tilassa

Kattotuolit osittain 
eristeiden sisällä

Vaihtoehto B Vaihtoehto A

Kuva 69. Eristetyn lunetti-ikkunan periaate, vaihtoehdot A ja B 

ikkuna-aukon kohdalle, voidaan harkita kysei-

sen kattoniskan katkaisemista ja rasitusten 

siirtämistä viereisille niskoille vaihtovuoliaisten 

ja lisätuentojen avulla. Työvaihe on syytä tehdä 

samanaikaisesti peltikaton aluskatteen uusimi-

sen aikana. 

 Ehjänä puretut ja puhdistetut betonikat-

totiilet voidaan käyttää muiden piharakennus-

ten korjauksissa kunnostamisen jälkeen. Kosteat 

tiilet voidaan maalata punamullalla sävytetyllä 

sementtimaitomaalilla.

Seinät ja hirsirakenteet

Talon sisätilat joudutaan purkamaan paljaille 

hirsipinnoille laajojen korjausten sekä pitkään 

jatkuneiden kosteusvaurioiden vuoksi. 

Säilyneiden pintamateriaalien alla voi olla piile-

viä vaurioita, jotka on syytä ottaa esille. Selkeästi 

näkyvillä olevat sienikasvustot ja lahovauriot 

voivat olla laajemmalle levinneitä kuin silmä-

määräisesti näkee. 

 Rakenteissa näkyvät sienikasvustot on 

syytä tutkituttaa esimerkiksi VTT:n puulaborato-

riossa sienen tyypin toteamiseksi. Korjaustavat 

valitaan sienen tyypin perusteella. Sienen vauri-

oittamat rakenteet ovat korjattavissa, mutta 

töiden aloittamisessa ei tule viivytellä liiaksi.8  

Lahovaurioiden heikentämiä seiniä tuetaan 

8 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s.8

tarvittaessa puutavaraa lisäämällä9 tai följärein. 

Tuhotut hirsiseinät korjataan pääsääntöisesti 

aina hirrellä ja uudet seinät tehdään kevytra-

kenteisina, niin että ne voidaan tarvittaessa 

poistaa myöhemmin10 alkuperäisen huonejaon 

palauttamiseksi. 

Ulkovuoraus

Ulkovuoraus korjataan vain vaurioituneilta 
osiltaan pyrkimyksenä välttää koko vuorauksen 

9 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s.8

10 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s.7

uusimista, joka hävittää rakennuksen historiasta 

kertovat ajalliset kerrostumat.11 Vaikka raken-

nuksen ulkovuoraus onkin suurelta osin pahoin 

auringonvalon ja lahon vaurioittama, korjauk-

sissa on syytä huomioida kunnostuskelpoisten 

vuorauksen osien hyväksikäyttö.

 Rakennuksen ulkoasu säilytetään 

alkuperäisen kaltaisena ja tuhoutuneet ovi- ja 

ikkuna-aukot palautetaan. Ulkovuorauksen 

korjaukset tehdään alkuperäisen mallin ja mitto-

jen mukaisesti pystyrimalaudoituksena jota 

koristavat nurkkien vaakalaudoitetut pilasterit. 

11 Museoviraston korjauskortti nro 3, s. 4



105

 Ulkopintojen täydellisen uusimisen 

sijaan on syytä pohtia, onko mahdollista 

säilyttää edes osa ulkoverhoilusta, mikäli 

alapuoliset pinnat eivät vaadi purkamista. 

Jos ulkovuoraus joudutaan uusimaan, on 

tässä yhteydessä mahdollista asentaa sen alle 

tuulensuojalevy. Lisäeristämisen paksuudessa 

on kuitenkin syytä välttää liiallista paksuutta, 

etteivät talon ulkonäkö ja mittasuhteet muutu 

liiaksi.12 Ulkovuorauksen pahiten vaurioituneet 

12 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s. 8

osat ovat yleensä auringon puoleisilla seinillä. 

Mikäli julkisivulaudoitus joudutaan uusimaan 

koko seinältä, ehjinä irrotetuista vuorilaudoista 

voidaan käyttää osa uudelleen muiden seinien-

korjauksissa. Pintojen täydellistä uusimista on 

syytä välttää.13 

Ala- ja yläpohjat

Laajojen kosteus-, laho ja sienivaurioiden vuoksi 

13 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s. 10

rakennuksen ala- ja yläpohjat joudutaan toden-

näköisesti avaamaan ja tyhjentämään koko-

naan korjausten tekemiseksi. Säilyneet pinnat 

avataan varovasti ja käytetään uudelleen, mikäli 

mahdollista. Raskaan hiekan ja pehkun sekaisen 

eristekerroksen poistaminen tapahtuu helpoim-

min imuautolla. Vauriot korjataan alkuperäistä 

vastaavilla materiaaleilla, eristekerrokset on 

tosin suotavaa vaihtaa keveämpään puupohjai-

seen eristeeseen.

 Talon lämpötaloutta voidaan näiden

Kuva 70.  Lunetti-ikkunat konesaumatussa peltikatossa ovat keveät ja kauniit. Talon ulkovuoraukset ja pilasterien verhoilut on muutettu 

alkuperäisestä poikkeavaksi, mikä näyttää oudolta lähemmin tarkasteltuna. Haapajärven kotiseutuarkisto. 

Kuva 71. Rakennuksen ulkovuoraus kunnostuksen alla. Vain vaurioi-

tuneet vuorauksen osat vaihdetaan.
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korjausten yhteydessä parantaa huomattavasti 

eristekerrosten paksuutta lisäämällä mikäli 

se katsotaan tarpeelliseksi. Eristeenä tulee 

käyttää hengittäviä, puupohjaisia materi-

aaleja kuten sahanpurua, kutterinlastua tai 

selluvillaa. Erityisen tärkeää on eristystöiden 

yhteydessä estää vetoa ja kylmän tunnetta 

aiheuttavat ilmavuodot käyttäen muovitonta 

ilmansulkupaperia.14

14 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s. 9

Ovet ja ikkunat

Vanhat ovet ja ikkunat ovat yleensä rakenteil-

taan ja yksityiskohdiltaan talon huolellisimmin 

tehdyt rakenneosat ja ne edustavat usein paik-

kakunnan parasta puusepäntaitoa. Näiden talon 

arvokkaimpien rakenneosien materiaaliksi on 

kelpuutettu vain paras puumateriaali; tiheäsyi-

nen, oksaton ja hyvin kuivatettu honka.15 Juuri 

hyvälaatuisen puumateriaalin ansiosta nämä 

rakenneosat ovat kestäneet talossa parhaiten 

sään kuluttavia voimia.

 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan raken-

nuksen ovien ja ikkunoiden kunnostamisessa 

on otettava periaatteeksi kaikkien säilyneiden 

osien kunnostaminen mahdollisimman pienin 

muutoksin. Mahdolliset oviin ja ikkunoihin 

tehtävät parannukset kuten lisäeristykset, 

tiivistykset tai lisälasit on toteutettava lisäämällä 

tarvittavan parantamisen vaatima osa niin, että 

alkuperäiset rakenneosat eivät tuhoudu. Ovien 

ja ikkunoiden kunnostamisessa on muistettava 

huomioida myös niitä ympäröivien listojen 

tärkeys osana kokonaisuutta. Säilyneet listat on 

kunnostettava huolellisesti ja korjauksissa on 

käytettävä alkuperäistä rakennetta vastaavia 

materiaaleja, mittoja ja höyläyspro+ ileja.16 

 Jos korjaukset vaativat niin suuria töitä, 

että osien historiallinen arvo olennaisesti 

15 Museoviraston korjauskortti nro 9, s.2

16 Museoviraston korjauskortti nro 9, s.5

Kuva 72. Peiliovi kunnostettavana, vauriokohdat on korjattu säilyt-

täen mahdollisimman palljon alkuperäistä rakenneosaa.

vähenee, ovet ja ikkunat varastoidaan esimer-

kiksi talon vintille kertomaan talon historiasta. 

Täysin tuhoutuneet tai liian suuria korjauksia 

vaativien ovien ja ikkunoiden tilalle valmiste-

taan säilyneiden mallien mittojen mukaisesti 

uudet hyvälaatuisesta puutavarasta.17

Huonepohjat

Talossa pyrittiin säilyttämään alkuperäiset 

huonepohjat mahdollisimman pitkälle korjaa-

malla tuhottuja seiniä, sekä sovittamalla käyttöä 

säilyneisiin pohjaratkaisuihin. Huoneiden ovet 

pyritään sijoittamaan alkuperäisille paikoilleen, 

mikäli ne on mahdollista paikallistaa rakenteista 

tai alkuperäisistä piirustuksista. 

”Huoneiden koko ja ryhmittely ovat vanhassa 
talossa yhtä olennainen ja säilyttämisen arvoinen 

piirre kuin julkisivujen tyyli.”18  

Rakennukseen ei kuitenkaan pystytä palautta-

maan täysin alkuperäistä vastaavaa huonejakoa 

uuden käyttötarkoituksen vaatimusten vuoksi. 

Vintin lämpimät tilat, alkuperäistä laajempi 

ruokasali, käytävien wc:t, valmistuskeittiö sekä 

uusi pääsisäänkäynti ovat suurimmat muutok-

set huonepohjissa.

 

17 Museoviraston korjauskortti nro 8, s.3

18 Museoviraston korjauskortti, Yleiskortti, s.7
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10. POHDINTA

Diplomityötä tehdessäni pääsin tutustumaan 
perinpohjaisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen korjausrakentamiskohteeseen, käyttämään 
laajasti oman korjausrakentamisprojektini kautta 
sekä koulutuksessani oppimaani tietoa perin-
teisten rakennusten dokumentaatiosta, arvoista 
ja korjauksien suunnittelusta. Prosessin aikana 
pystyin hankkimaan ja opettelemaan myös paljon 
uutta tietoa ja kokemusta mittausten suorittami-
sesta nykypäivän suunnittelutyökaluihin hyvin 
soveltuvilla mittaustekniikoilla. Arvokkainta 
minulle prosessissa oli ehkä kuitenkin se, että sain 
tutustua ihmisiin, jotka ovat valmiita ryhtymään 
valtavaan kunnostustyöhön Suomen toiselta 
laidalta paikalle muuttaneina. Paikan arvo 
heille ei ollut rahassa mitattavissa vaan kyse oli 
arvovalinnoista ja elämäntavasta, tämä tuli esiin 
kerta toisensa jälkeen heidän kanssa käymissäni 
keskusteluista.

 Rakennuksen päästyä näin huonoon 

kuntoon, pohdin prosessin aikana useaan ottee-

seen mikä on oikea lähestymistapa tähän raken-

nukseen tehtäviin korjauksiin ja muutoksiin. 

Kuinka paljon rakennuksen alkuperäisistä raken-

neosista olisi säilytettävissä, miten paljon olisi 

palautettavissa ja miten voisin saada asiakkaan 

kaipaamat muutokset tehtyä rakennukseen, 

niin että kulttuurihistoriallisesti arvokas ympä-

ristökokonaisuus säilyttäisi yhtenäisyytensä?

 Museoviraston rakennustutkijan kanssa 

käymissäni keskusteluissa tärkeimmäksi asiaksi 

tuntui nousevan rakennuksen säilyminen. 

Rakennuksen kunnon hyvin tuntevana hänellä 

oli yllättävän realistinen suhtautuminen 

talon korjauksien vaatimiin toimenpiteisiin. 

Rakennuksen sisäpinnat saisi dokumentoinnin 

jälkeen purkaa puhtaalle hirrelle, sama lupa 

annettiin myös tulisijoille. Uuden käyttötarkoi-

tuksen vaatimat muutokset saivat hyväksyn-

nän, sillä korjaukset mahdollistaisivat hänen 

mukaansa rakennuksen säilymisen. 

 Korjaustapaehdotuksia tehdessäni aloin 

pohtimaan yhä enemmän, miten voisin perus-

tella itselleni tehtävät muutokset. Olenko 

suunnittelemassa restaurointia, palauttavaa 

korjausrakentamista vaiko saneerausta. Onneksi 

asiakkaan näkemys korjaustavoista ja rakennuk-

sen ulkoasun kunnioittamisesta antoi minulle 

mielenrauhan siitä, että kaikkea ei tultaisi 

tekemään täysin uusiksi ja korjaukset tehtäisiin 

alkuperäistä vastaavin materiaalein ja työtavoin. 

Olin mittauspiirroksia tehdessäni alkanut hyväk-

syä sen, että sisätilat tulevat menemään kaikilta 

pinnoiltaan uusiksi jo pelkästään sen takia, että 

pitkään kosteina olleet tilat olivat pahoin lahon 

ja homeen vaurioittamia ja hirsirakenteet vaati-

vat laajoja korjauksia. 

 Pohjaratkaisuissa onnistuimme pääse-

mään yhteisymmärrykseen siitä, että palau-

tamme alkuperäisen huonejaon mahdol-

lisimman pitkälle korjaamalla hirsiseiniin 

tehdyt aukot, sekä sovittamalla toiminnat 

mahdollisimman pitkälle alkuperäistä vastaa-

ville paikoille. Uusi käyttötarkoitus majoitus- ja 

juhlatilana vaati kuitenkin rakennukseen 

tehtäviä muutoksia, joiden parissa jouduin 

käymään hetkittäin moraalista pohdintaa siitä, 

onko minulla oikeus tehdä näitä ratkaisuja ja 

tuhoavatko ne sen vähän mitä rakennuksen 

sisätiloista on säilynyt?

 Rakennuksen säilymisen edellytyksenä 

on kuitenkin sen uusi käyttötarkoitus, jonka 

takia mittaviin korjauksiin ollaan ryhtymässä, 

joten siltä kannalta muutokset ovat hyväksyt-

täviä.  Talosta ei tehdä museota, vaan toimivan 

yrityksen liiketilat, joissa toiminnot on pyritty 

sovittamaan vanhaan kulttuuriympäristöön 

nykypäivän vaatimuksen huomioiden.

 Rakennuksen ulkopuolelle tehdyt ratkai-

sut eivät ehkä miellytä kaikkia, sillä ne noudat-

televat rakennuksen alkuperäistä tyyliä enkä ole 

pyrkinyt nostamaan uusia elementtejä selkeästi 

vanhasta erottuvina esiin. Tavoitteenani oli 

kuitenkin kulttuuriympäristökokonaisuuden 

säilyminen, joten katsoin paremmaksi nouda-

tella talon alkuperäisen hengen mukaisia 

tyylivalintoja ja rakenteellisia ratkaisuja. Tämä 

nousee esiin pihapiirin puoleisista rakenteel-

lisista muutoksista, joiden osalta suunnitelma 

seuraa hyvin uskollisesti rakennusmestari 

Karvosen piirtämien Kuusamon ja Haapajärven 

kunnalliskotien henkeä. Järvenpuoleisen kuistin 

luonnoksia tehdessä halusin kuitenkin tehdä 



108

uuden osan tyyliltään hienovaraisesti alkupe-

räisestä erottuvaksi. Rakennusmateriaalit ja 

elementit ovat perinteisiä, tyyliä on ammennettu 

1900-luvun alkupuolen huvilarakentamisesta ja 

uusi rakenne on yhdistetty vanhaan käyttämällä 

julkisivuissa, detaljeissa ja värityksessä samaa 

maailmaa kuin päärakennuksessa.  

 Suunnitelmia tehdessäni pohdin usein, 

onko rakennuksesta tulevien korjausten ja 

muutosten jälkeen mitään aitoa jäljellä, kuinka 

rakennuksen sisätilat tulevat muistuttamaan 

entistä ja mikä on tasapaino vanhan kunnioit-

tamisen ja ylikorjaamisen suhteen. Riski liian 

pramean ja siistin tekemiseen on kuitenkin 

olemassa, sillä korjauksia tehdessä voidaan 

helposti tuhota ne säilyneet rakenneosat, joissa 

talon historia näkyy kulumina, käytön jälkinä ja 

patinana.  

 Haasteelliseksi osaksi työssäni nousi 

laserkeilausmateriaalien jälkikäsittely raken-

nusdokumentoinnin ja korjausrakentamisen 

tarpeet huomioiden. Käyttämäni tekniikka ei 

ollut itseisarvo, vaan ennemminkin minua ajoi 

eteenpäin uteliaisuus siitä, mihin voisin sitä 

soveltaa ja olisiko siitä minulle hyötyä tulevai-

suudessa. Olin jo aiemmin perehtynyt tekniikan 

käyttöön Oulun aseman Kivikukon mittauksissa, 

jossa tein kolmiulotteisen ladontakaavion puret-

tavan kivirakennelman uudelleen kokoamista 

varten, sekä Italiassa pidetyssä linnoitussemi-

naarissa, jossa esiteltiin erilaisia sovellutuksia 

laserkeilauksesta arkkitehtuurin historian ja 

dokumentaation työkaluna. Siksi olikin luonte-

vaa, että laajan historiallisen korjausrakentamis-

kohteen tarjoutuessa diplomityöni aiheeksi otin 

tämän työkalun osaksi työtäni.

 Nyt työni loppuvaiheessa voin todeta 

laserkeilauksen olevan hyvä työkalu arkkiteh-

dille korjausrakentamisen suunnitteluun sekä 

historiallisten rakennusten ja rakennusympäris-

töjen dokumentointiin. Mitattujen rakennusten 

pistepilvien mittausdataa voidaan käyttää 

uudelleen hirsirakennusten rakennusosien 

vertailevassa tutkimuksessa, rakenteellisten 

muutosten seurannassa, myöhemmin tuhoutu-

neiden korjausosien tekemisessä tai vaikkapa 

tulipalossa pahoin vaurioituneen rakennuksen 

tai osittain tuhoutuneen rakennuskokonaisuu-

den yhtenäisyyden palauttamiseksi.

 Uutta tekniikkaa tärkeämpää on edel-

leenkin kyky tehdä tulkintoja rakennuksen 

historian, tyylin, mittausten, valokuvien sekä 

rakenteiden fyysisten ominaisuuksien muodos-

tamasta kokonaisuudesta sekä sovittaa suunni-

telmat luontevasti tämän kokonaisuuden osaksi. 

Niin kuin kaikessa digitaalisessa tallennuksessa, 

eteen tulee kysymys vanhojen tallennusfor-

maattin käyttökelpoisuudesta tulevaisuudessa. 

Onko meillä yhtä luotettavaa tapaa tallentaa 

mittausdataa, niin että se on vuosisatojenkin 

jälkeen yhtä käyttökelpoista kuin käsin paperille 

piirretyt mittauspiirustukset?

 Toivon että olen pystynyt huomioimaan 

suunnitelmissani talon historialliset kerrostu-

mat, kunnioittaen ja säilyttäen sitä mikä kunnos-

tettavissa. Olen pyrkinyt suunnitelmissani 

palauttamaan suurimman osan tuhoutuneesta, 

antamaan rakennukselle uuden käyttötarkoi-

tuksen sekä toivon mukaan mahdollistamaan 

rakennuksen säilymisen tuleville sukupolville. 

Työni ei ole restaurointia eikä saneerausta – olen 

mielestäni onnistunut tekemään luontevan 

kompromissin palauttavan korjausrakentami-

nen ja uuden käyttötarkoituksen vaatimien 

muutosten välillä. Toivon, että diplomityöni 

antaa hyvän pohjan rakennuksen korjauksien 

suunnittelulle ja rakennuksesta onnistutaan 

säilyttämään mahdollisimman suuri osa histo-

riallisista kerrostumista, jotka kertovat talon 

tarinaa tuleville sukupolville.
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